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        הכונס" הכונס" הכונס" הכונס" """"    ––––    ''''וווופרק פרק פרק פרק     בבא קמאבבא קמאבבא קמאבבא קמאמסכת מסכת מסכת מסכת 

        נה, בנה, בנה, בנה, ב .1

ָנה         ִמׁשְ

יָקה ַהּכֹוֵנס צֹ   נה,ב ָראּוי, ְוָיְצָאה ְוִהּזִ ָפֶניָה ּכָ יר ְוָנַעל ּבְ טּור -אן ַלּדִ     .ּפָ
יָקה לֹא ָנַעל  ָראּוי, ְוָיְצָאה ְוִהּזִ ָפֶניָה ּכָ יב –ּבְ    .ַחּיָ

יָקה  ָרצּוָה ִלְסִטים, ְוָיְצָאה ְוִהּזִ ּפְ ְיָלה, אֹו ׁשֶ ּלַ טּור –ִנְפְרָצה ּבַ    .ּפָ
יִבין - הֹוִציאּוָה ִלְסִטים     .ִלְסִטים ַחּיָ

ָסָרּה ְל  ּמְ ה, אֹו ׁשֶ ַחּמָ יָחּה ּבַ יָקה ֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן, ְוָיְצ ִהּנִ יב –ָאה ְוִהּזִ    .ַחּיָ
יו -ְמָסָרּה ְלרֹוֶעה  ְחתָּ   .ִנְכַנס ָהרֹוֶעה תַּ

ה ְוֶנֱהֵנית  ֶמת –ָנְפָלה ְלִגיּנָ ּלֶ נֶּ  ְמׁשַ ֶ   . ֱהֵניתַמה ׁשּ
יָקה ּה ְוִהּזִ ַדְרּכָ יָקה.  - ָיְרָדה ּכְ ִהּזִ ֶ ֶמת ַמה ׁשּ ּלֶ   ְמׁשַ

  

יַצ  יָקה"ד ּכֵ ִהּזִ ֶ ֶמת ַמה ׁשּ ּלֶ    ?"ְמׁשַ
ִמ  ה ִהיא ָיָפה. ׁשָ ה ָהְיָתה ָיָפה ְוַכּמָ ּמָ ֶדה ּכַ אֹוָתּה ׂשָ ית ְסָאה ּבְ   ין ּבֵ
י ְמעֹון ַרּבִ    אֹוֵמר: ׁשִ

מּוִרים  ירֹות ּגְ מּוִרים.  - ָאְכָלה ּפֵ ירֹות ּגְ ֶמת ּפֵ ּלֶ   ְמׁשַ
  ְסָאה,  -ִאם ְסָאה 

  ָסאַתִים.   -ִאם ָסאַתִים 
   

ָמָרא         ּגְ

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ָראּוי", ְוֵאיֶזהּו "ָראּויּכָ "ֵאיֶזהּו " ּלא ּכָ   ? "ׁשֶ

רּוַח ְמצּוָיה  כֹוָלה ַלֲעמֹוד ּבְ ּיְ ֶלת ׁשֶ ָראּוי.  -ּדֶ   ֶזהּו ּכָ
רּוַח ְמצּוָיה  ֵאיָנּה ְיכֹוָלה ַלֲעמֹוד ּבְ ָראּוי -ׁשֶ ּלא ּכָ   . "ֶזהּו ׁשֶ

  
יָאַמר  יׁש  ַרּבִ ּטִ ר ּפַ   : ָמִני ּבַ

י ֵליּה  ַסּגִ א מּוָעד ּדְ ּנָ חּוָתה ַמאן ּתַ ִמיָרה ּפְ ׁשְ    ?ּבִ
י   ְיהּוָדה ִהיא,  ַרּבִ

ְתַנן    :ּדִ
יק, " ָראּוי, ְוָיָצא ְוִהּזִ מֹוֵסיָרה ְוָנַעל ְלָפָניו ּכָ ָעָליו ּבְ רֹו ּבְ   ְקׁשָ

ם ְוֶאָחד מּוָעד  יב,  - ֶאָחד תָּ   ַחּיָ
ְבֵרי  יּדִ   . ֵמִאיר ַרּבִ

י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ
ם  יב.  -תָּ   ַחּיָ

  טּור, ּפָ  - מּוָעד 
ֱאַמר:  ּנֶ ָעָליו"ׁשֶ ְמֶרּנּו ּבְ מּור הּוא ֶזה.  - (שמות כא, לו) 156"ְולֹא ִיׁשְ   ְוׁשָ

י   אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
ִמיָרה  יןֵאין לֹו ׁשְ א ַסּכִ    .(בבא קמא מה:) "ֶאּלָ

  
יָמא  יֲאִפיּלּו ּתֵ   ֵמִאיר,  ַרּבִ

אֵני  ן'ׁשָ ׁשְ ּדְ  'ֶרֶגל'וְ  'ׁשֵ    .ִמיָרָתןַהּתֹוָרה ִמיֲעָטה ּבִ
  
יָאַמר ּדְ  ָנא: ֶאְלָעָזר ַרּבִ ַמְתִניָתא ּתָ   , ְוָאְמִרי ָלּה ּבְ

ִמיָרָתן, ְוֵאּלּו ֵהן:  ׁשְ ָבִרים ַהּתֹוָרה ִמיֲעָטה ּבִ ָעה ּדְ   ַאְרּבָ
   ,ּבֹור

  ְוֵאׁש, 
ן    ,ׁשֵ

  ְוֶרֶגל. 
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י ׁש   ת ִיְהֶיה לּ אֹו נֹוַדע ּכִ ֹור ְוַהּמֵ ַחת ַהׁשּ ם ׁשֹור ּתַ ּלֵ ם ְיׁשַ ּלֵ ָעָליו ׁשַ ְמֶרּנּו ּבְ ְלׁשֹם ְולֹא ִיׁשְ מֹול ׁשִ ח הּוא ִמּתְ   וֹ ֹור ַנּגָ

  רש"י
  מתני' 

. דהא נטרה ומאי הכונס פטור
   הוי ליה למעבד:
. מצערא לה הניחה בחמה

שמשא ולא סגי ליה בנעילה 
ן בגמרא דהיינו כראוי דמוקמינ

דלת שיכולה לעמוד ברוח 
   מצויה:

. להתחייב נכנס הרועה תחתיו
   בנזקין:

. באונס מגג בעלה נפלה לגינה
הסמוך לגינת חבירו או שהיתה 

   רה''ר גבוה מן הגינה ונפלה:
. לפי הנאתה ולא מה שנהנית
   לפי הזיקה:

. שמין בית סאה באותה שדה
אין שמין את הערוגה לבדה 

יד מזיק ששמין מפני שמפס
אותה בכל שווייה ורחמנא אמר 
ובער בשדה אחר ודרשינן בגמ' 
מלמד ששמין אותו על גב שדה 
אחרת אלא שמין בית סאה 
באותה שדה כמה היתה יפה 
קודם שנאכלה ממנה הערוגה 
הזאת וכמה היא יפה עכשיו 
והשתא לא משלם כולהו דמיה 
דמי שלוקח בית סאה כשהיא 

ה בתבואתה אינו מזלזל ב
בשביל הפסד ערוגה אחת כי אם 

   דבר מועט:
'ש אומר אכלה פירות ַרִּבי

   . שכבר בישלו כל צרכן:גמורין
. כל ההיזק והיכא משלמת

שיימינן אגב שדה היכא דעדיין 
   לא נגמרו:

  
  גמ' 

מאן תנא מועד בשמירה פחותה 
. מני מתני' דאמר צאן סגי ליה

שהזיקה בשן ורגל הוא דהיינו 
גי לה בנעילה מועד בתחילתו ס

כראוי דהיינו שמירה פחותה 
כדאוקימנא שיכולה לעמוד 
ברוח מצויה ואי אתי רוח שאין 

   מצויה לא קאי:
. לשור: ונעל בפניו קשרו בעליו

   כראוי גרסי':
. דלא סגי ליה בפחותה תם חייב
יהודה בפרק שור  ַרִּביוטעמא ד

   שנגח ד' וה' (לעיל דף מה:):
ו . פליג אתרוייהבי אליעזרר

'מ מיהו בשמירה ַרִּבידאילו 
 בי אליעזררמעולה סגי ליה ו

   סבר לית ליה נטירותא למועד:
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ְכִתיב:  -  "ּבֹור" י ִיְכֶרה ִאיׁש "וְ ּדִ ח ִאיׁש ּבֹור אֹו ּכִ ּנּו"ּבֹ  ִכי ִיְפתַּ   , (שמות כא, לג) 157ר ְולֹא ְיַכּסֶ

הּו  ּסָ טּור.  - ָהא ּכִ   ּפָ
ְכִתיב:  - "ֵאׁש " ֵעָרה"ּדִ ְבִער ֶאת ַהּבְ ם ַהּמַ ּלֵ ם ְיׁשַ ּלֵ  158"ׁשַ

  , (שמות כב, ה)
ֵעין  ָעֵביד ּכְ   ."ַמְבִעיר"ַעד ּדְ

ן" ְכִתיב:  -  "ׁשֵ ֵדה ַאֵחר"ּדִ ׂשְ   , ד) ,(שמות, כב 159"ּוִבֵער ּבִ
ָע  ֵעין ַעד ּדְ   . "ּוִבֵער"ֵביד ּכְ

ְכִתיב – "ֶרֶגל" ח": ּדִ ּלַ   , , ד)ב(שמות כ "ְוׁשִ
ֵעין  ָעֵביד ּכְ ח"ַעד ּדְ ּלַ   . "ְוׁשִ

  
  ְוַתְנָיא: 

ח"" ּלַ   ֶזה ָהֶרֶגל,  - , ד)ב(שמות כ "ְוׁשִ

ֹור ְוַהֲחמֹור" :ְוֵכן הּוא אֹוֵמר ֵחי ֶרֶגל ַהׁשּ ּלְ  160"ְמׁשַ
  . (ישעיהו לב, כ)

ן,  - ת, כב ד)(שמו "ּוִבֵער" ֵ   ֶזה ַהׁשּ

ּמֹו" ְוֵכן הּוא אֹוֵמר: ָלל ַעד תֻּ ר ְיַבֵער ַהּגָ ֲאׁשֶ 161"ּכַ
  . "(מלכים א יד, י) 

ֵעין  ַטֲעָמא ָעֵביד ּכְ ח" "ּוִבֵער"ּדְ ּלַ   , "ְוׁשִ
   .לֹא –ָהא לֹא ָעֵביד 

  
הָאַמר    : ַרּבָ

ְיָקא,    ַמְתִניִתין ַנִמי ּדַ
ָקָתֵני   . אן""צֹ :ּדְ

  
ִדי ּבְ  יׁשוֹ 'ְוָאֵתי ִניְתֵני  ,ׁשֹור ָקא ָעְסִקיַנןִמּכְ    !ַרּבִ

ָקָתֵני  ָנא ּדְ   ? אן""צַֹמאי ׁשְ
ּום  ִמיָרָתן?ּדְ ָלאו ִמׁשּ ׁשְ    !ַהּתֹוָרה ִמיֲעָטה ּבִ

ּום  ָלאו אן ּדְ ִמׁשּ ּה,  'ֶקֶרן'ּכָ ִתיָבא ּבָ   ָלא ּכְ
ן' יּה,  'ֶרֶגל'וְ  'ׁשֵ ְכִתיב ּבֵ   הּוא ּדִ

ַמע ָלן ן'ּדְ  :ְוָקא ַמׁשְ   מּוָעִדין הּוא, ּדְ  'ֶרֶגל'וְ  'ׁשֵ
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ
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ֹור אֹו ֲחמֹור  ה ׁשּ ּמָ ּנּו ְוָנַפל ׁשָ י ִיְכֶרה ִאיׁש ּבֹר ְולֹא ְיַכסֶּ ח ִאיׁש ּבֹור אֹו ּכִ   ְוִכי ִיְפּתַ
158
י ֵתֵצא ֵאׁש וּ   ֵעָרהּכִ ְבִער ֶאת ַהּבְ ם ַהּמַ ּלֵ ם ְיׁשַ ּלֵ ֶדה ׁשַ ָ ָמה אֹו ַהׂשּ ִדיׁש אֹו ַהּקָ   ָמְצָאה קִֹצים ְוֶנֱאַכל ּגָ
159
לֵּ   ְרמֹו ְיׁשַ ֵדהּו ּוֵמיַטב ּכַ ֵדה ַאֵחר ֵמיַטב ׂשָ ׂשְ ִעירֹו ּוִבֵער ּבִ ח ֶאת ּבְ ּלַ ֶדה אֹו ֶכֶרם ְוׁשִ י ַיְבֶער ִאיׁש ׂשָ   םּכִ
160
ְהֶיה ַלאדֶֹניָה ְוהּוא ֵיֵצא ְבַגּפוֹ ִאם ֲאדָֹניו ִיּתֶ   ה ִויָלֶדיָה ּתִ ָ ה ְוָיְלָדה לֹו ָבִנים אֹו ָבנֹות ָהִאׁשּ ָ   ן לֹו ִאׁשּ
161
ָרֵאל ּובִ   ִיׂשְ ִקיר ָעצּור ְוָעזּוב ּבְ ין ּבְ ּתִ י ְלָיָרְבָעם ַמׁשְ ית ָיָרְבָעם ְוִהְכַרּתִ י ַאֲחֵרי ֵביָלֵכן ִהְנִני ֵמִביא ָרָעה ֶאל ּבֵ ּמוֹ ַעְרּתִ ָלל ַעד ּתֻ ר ְיַבֵער ַהּגָ ֲאׁשֶ   ת ָיָרְבָעם ּכַ

  רש"י
. אפי' פורתא ולא בעי הא כסהו

   עד דטאים ליה בעפרא:
   . בפשיעה:כעין מבעיר
. כעין שיאכילנה כעין ובער

   לבהמתו בידים כלומר בפשיעה:
. דטעמא משום מתני' נמי דיקא

קרן דהתורה מיעטה אבל ב
   'י ס''ל:ַרִּבימועדת לאו כ
. דאין הזיקה אלא מדקתני צאן

   בשן ורגל:
. כולהו פירקי עד עסקינן ואתי

   השתא:
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        נו, אנו, אנו, אנו, א    ––––    נה, בנה, בנה, בנה, ב .2
ְנָיא    :ּתַ

יָאַמר " ַע  ַרּבִ   : ְיהֹוׁשֻ
ָע  ה אֹוָתןַאְרּבָ ָבִרים, ָהעֹוׂשֶ ַמִים, - ה ּדְ ִדיֵני ׁשָ יב ּבְ יֵני ָאָדם, ְוַחּיָ טּור ִמּדִ    ּפָ

  ְוֵאּלּו ֵהן: 
ְפֵני ֶבֱהַמ  ֵדר ּבִ   ת ֲחֵבירֹו, ַהּפֹוֵרץ ּגָ

ֵליָקה,  ְפֵני ַהּדְ ל ֲחֵבירֹו ּבִ   ְוַהּכֹוֵפף ָקָמתֹו ׁשֶ
ֶקר ְלָהִעיד,  ֹוֵכר ֵעֵדי ׁשֶ   ְוַהׂשּ

  . "ְוַהּיֹוֵדַע ֵעדּות ַלֲחֵבירֹו ְוֵאינֹו ֵמִעיד לוֹ 
  

  ָאַמר ָמר: 
ְפֵני ֶבֱהַמת ֲחֵבירוֹ " ֵדר ּבִ   . "ַהּפֹוֵרץ ּגָ
  

ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ
כֹוֶת  ִריא ִאיֵליָמא ּבְ יב!  -ל ּבָ ִדיֵני ָאָדם ַנִמי ִניַחּיַ   ּבְ

  
א   נו,א כֹוֶתל ָרעּוַע ^ ,ֶאּלָ    .ּבְ

  
  

  ָאַמר ָמר: 
ֵליָקה" ְפֵני ַהּדְ ל ֲחֵבירֹו ּבִ    ."ַהּכֹוֵפף ָקָמתֹו ׁשֶ
  

ֵמי?    ֵהיִכי ּדָ
רּוַח ְמצּוָיה ָמְטָיא ֵליּה ּבְ יב!  -  ִאיֵליָמא ּדְ ִדיֵני ָאָדם ַנִמי ִנַחּיַ   ּבְ

  
אֶא  ָמְטָיא  ,ּלָ ֵאיָנּה ְמצּוָיהּדְ רּוַח ׁשֶ   . ּבְ
  
יוְ    ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ
ַמר 'ָטמּון'    .ִאּתְ

ֵיּה  ּוְ ׁשַ ּום ּדְ    .'ֵאׁש 'ּבָ  'ָטמּון'ִמׁשּ
  
  

   :ָאַמר ָמר
ֶקר" ֹוֵכר ֵעֵדי ׁשֶ   . "ַהׂשּ
  

ֵמי?    ֵהיִכי ּדָ
יּה  ּלּוֵמי, ּוְבִדיֵני -ִאיֵליָמא ְלַנְפׁשֵ ֵעי ׁשַ    !ָאָדם ַנִמי ִניַחֵייב ָממֹוָנא ּבָ

  
א ְלַחְבֵריּה     .ֶאּלָ

  
  
   ."ְוַהּיֹוֵדַע ֵעדּות ַלֲחֵבירֹו ְוֵאינֹו ֵמִעיד לוֹ "
  

ַמאי ָעְסִקיַנן?    ּבְ
ֵרי  ֵבי ּתְ יָטא –ִאיֵליָמא ּבְ ׁשִ    ,ּפְ

אֹוַרְייָתא     !הּואּדְ
א ֲעֹונֹו" יד ְוָנׂשָ   . )א(ויקרא ה,  162"ִאם לֹוא ַיּגִ

  
א ַחד.  ,ֶאּלָ   ּבְ

  

                                                           
162
י ְוֶנֶפׁש   ְמָעה ֶתֱחָטא ּכִ יד לֹוא ִאם ָיָדע אוֹ  ָרָאה אוֹ  ֵעד ְוהּוא ָאָלה קֹול ְוׁשָ א ַיּגִ   ֲעֹונוֹ  ְוָנׂשָ

  רש"י

. קסבר גרמא פטור מדיני אדם
   בנזקין פטור:

. ויצאתה הבהמה הפורץ גדר
   וברחה:

. לצד הדליקה כדי הכופף קמתו
   שתבער בה האש:

אי בכותל בריא בדיני אדם נמי 
. מיהא אכותל דהא ייבניח

בידים עבד ואבהמה ליכא 
למימר דמחייב דהא תנן פרצוה 

  לסטים פטור: 
. דלא אפסדיה בכותל רעוע

   דלמסתר קאי:
. כשכפפה הגיע בה דמטי ליה

   הדליקה:
. הרי בידים הבעיר ברוח מצויה

   ובדיני אדם ניחייב:
. דמידי דלא ברוח שאינה מצויה

   סלקא אדעתיה היא:
. שכיסה קמת טמון איתמר

חבירו בסדינין כשראה דליקה 
אצלה והוא לא שלח את הבערה 
ושוייה טמון וגרם להפסיד את 
הניזק ולפטור את המבעיר 

   דפטור על טמון באש:
. להוציא ממון מחבירו לנפשיה
   לעצמו:

. אותו ממון ממונא בעי לשלומי
   שהוציא חייב להחזיר:

. שכר עדי שקר להוציא לחבריה
   לשמעון:מנה מראובן 

. דחייב פשיטא דאורייתא הוא
   בדיני שמים:
. בתרי קא משתעי אם לא יגיד

מדקפיד אהגדה משמע שאילו 
מגידין מתחייב זה ממון ועוד 
קי''ל (סוטה דף ב:) כל מקום 
שנאמר עד הרי כאן שני עדים 
עד שיפרט לך הכתוב אחד 
כדכתיב לא יקום עד אחד באיש 

   (דברים יט):
שבועה  . שמחייבואלא בחד

ובדיני שמים מיחייב דאי הוה 
מסהיד מחייב ליה שבועה 
ודלמא לא הוי משתבע בשיקרא 

   ומשלם:
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א   ?!ְותּו ֵליּכָ
א  ה :ִסיָמן(ְוָהִאיּכָ ַסם ,ָהעֹוׂשֶ ִליַח  ,ּבְ ר) ,ֲחֵבירוֹ  ,ְוׁשָ ּבָ    :ִנׁשְ

את, " ֵמי ַחטָּ ה ְמָלאָכה ּבְ אתוּ ָהעֹוׂשֶ יֵני ָאָדם,  - ְבָפַרת ַחטָּ טּור ִמּדִ ַמִיםּפָ ִדיֵני ׁשָ יב ּבְ    !"ְוַחּיָ
  

א    :ְוָהִאיּכָ
ְפֵני ֶב " ֶות ּבִ יֵני ָאָדם -ֱהַמת ֲחֵבירֹו ַהּנֹוֵתן ַסם ַהּמָ טּור ִמּדִ ַמִים ,ּפָ ִדיֵני ׁשָ יב ּבְ   !"ְוַחּיָ
  

א    :ְוָהִאיּכָ
ַיד ֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן " ֵעָרה ּבְ ֹוֵלַח ֶאת ַהּבְ יֵני ָאָד  -ַהׁשּ טּור ִמּדִ ַמִיםּפָ ִדיֵני ׁשָ יב ּבְ    !"ם ְוַחּיָ
   

א    :ְוָהִאיּכָ
ְבִעית ֶאת ֲחֵבירֹו " טּור - ַהּמַ ִדיֵני ׁשָ  ּפָ יב ּבְ יֵני ָאָדם ְוַחּיָ    !"ַמִיםִמּדִ
  

א    :ְוָהִאיּכָ
ּדוֹ " ָרה ּכַ ּבְ ים ְולֹא ִס  ִנׁשְ ְרׁשּות ָהַרּבִ ָקּה, ּבִ   ּלְ

ַמּלֹו ְולֹא ֶהֱעִמיָדּה,    ָנְפָלה ּגְ
י    :ֵמִאיר ַרּבִ

יב ֶהֵזיָקן ְמַחּיֵ    .ּבְ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ִדיֵני ָאָדם  טּור ּבְ ַמִיםְוַחיָּ ּפָ ִדיֵני ׁשָ   ! "יב ּבְ
  

  ִאין, 
א טּוָבא,    ִמיָהא ִאיּכָ
   .ְוָהֵני ִאְצְטִריָכא ֵליּה 

ֵתיָמא יב :ַמהּו ּדְ ַמִים ַנִמי לֹא ִליַחּיַ ִדיֵני ׁשָ    ,ּבְ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
ְפֵני ֶבֱהַמת ֲחֵבירוֹ " ֵדר ּבִ   , "ַהּפֹוֵרץ ּגָ

יָון  ֵתיָמא: ּכֵ ֵריּה ָק ּדְ ַמהּו ּדְ   ַמה ָעֵביד?  ,ֵאיְלִמְסּתְ
יב,  ַמִים ַנִמי לֹא ִליַחּיַ ִדיֵני ׁשָ   ּבְ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  
ל ֲחֵבירוֹ "   ַנִמי,  "ַהּכֹוֵפף ָקָמתֹו ׁשֶ

ֵאיָנּה ְמצּוָיה?  ָאְתָיא רּוַח ׁשֶ ֵתיָמא: ֵליָמא: ִמי ֲהָוה ָיַדְעָנא ּדְ   ַמהּו ּדְ
יב,  ַמִים ַנִמי לֹא ִליַחּיַ   ּוְבִדיֵני ׁשָ

ַמע ָלן. ָקא ַמ    ׁשְ
  

י  ַמר,  'ָטמּון'ָאַמר ַנִמי ּדְ ּוְלַרב ַאׁשִ   ִאיּתְ
יֵתיּה ִניֲהָלְך,  ּסִ ּסּוֵיי ּכַ ֵתיָמא: ֲאָנא ּכַ   ַמהּו ּדְ

יב,  ַמִים ַנִמי לֹא ִליַחּיַ   ּוְבִדיֵני ׁשָ
ַמע ָלן.   ָקא ַמׁשְ

  
ֶקר" ֹוֵכר ֵעֵדי ׁשֶ    ,ַנִמי "ְוַהׂשּ

ְבֵרי  ֵתיָמא: ֵליָמא: ּדִ ְבֵרי ִמי ׁשֹוְמִעין? ַמהּו ּדְ ְלִמיד, ּדִ   ָהַרב ְוִדְבֵרי ַהּתַ
יב,  ַמִים ַנִמי לֹא ִליַחּיַ   ּוְבִדיֵני ׁשָ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  
   ,ַנִמי "ְוַהּיֹוֵדַע ֵעדּות ַלֲחֵבירֹו ְוֵאינֹו ֵמִעיד לוֹ "

ֵתיָמ  ִכי ֲהָוה ָאִתיָנא ַמָסֲהִד ַמהּו ּדְ   ֶדה, יָנא ֵליּה ֲהָוה מוֹ א: ִמי ֵייַמר ּדְ
ְקָרא,  ע ְלׁשִ ּבַ ּתַ ְלָמא ֲהָוה ִמׁשְ   ּדִ
יב,  ַמִים ַנִמי לֹא ִליַחּיַ   ּוְבִדיֵני ׁשָ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  רש"י
. דחייבינן בדיני ותו ליכא

העושה מלאכה במי  שמים:
. ששקל כנגדן משקלות חטאת

במסכת גיטין (דף נג.) והן 
   נפסלין במלאכה:
. דהיזק שאינו פטור מדיני אדם

וכולהו הני  ניכר לא שמיה היזק
   תיובתי מתנייתא נינהו:

. תקע לו באזנו פתאום המבעית
ובעתו דלא עבד ביה מעשה 

   בגופו:
. 'מ מחייב בהזיקןַרִּבי

פלוגתייהו מיפרשא בהמניח את 
הכד (דף כט.) בנתקל פושע 

   ובמפקיר נזקיו:
. שלא אנא כסויי כסיתיה

   תבעיר בה האש מהר:
. והיה להם דברי הרב שומעין

  ידו:שלא יע
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        נו, אנו, אנו, אנו, א .3
ָרצּוָה ִלְסִטים" ּפְ ְיָלה, אֹו ׁשֶ ּלַ יָקה [ ,ִנְפְרָצה ּבַ טּור –ְוָיְצָאה ְוִהּזִ    .ּפָ

יִבין - הֹוִציאּוָה ִלְסִטים     ]."ִלְסִטים ַחּיָ
  

הר ָאַמ    : ַרּבָ
ָחְתָרה.    ְוהּוא ׁשֶ

  
   ?ֲאָבל לֹא ָחְתָרה, ַמאי

יב    ?!ַחּיָ
ֵמי?    ֵהיִכי ּדָ

ִריא כֹוֶתל ּבָ ד?  - ִאיֵליָמא ּבְ יב? ַמאי ֲהָוה ֵליּה ְלֶמְעּבַ אי ַחּיָ י לֹא ָחְתָרה ַאּמַ   ּכִ
א כֹוֶתל ָרעּוַע  ,ֶאּלָ ְפׁשִ  - ּבְ תֹו ּבִ ִחּלָ טּור? ּתְ אי ּפָ י ָחְתָרה ַאּמַ אֹוֶנס! ּכִ   יָעה ְוסֹופֹו ּבְ

  
ָאַמר אֹוֶנס  :ָהִניָחא ְלַמאן ּדְ יָעה ְוסֹופֹו ּבְ ְפׁשִ תֹו ּבִ ִחיּלָ טּור -ּתְ   . ּפָ

אֹוֶנס  יָעה ְוסֹופֹו ּבְ ְפׁשִ תֹו ּבִ ִחיּלָ ָאַמר: ּתְ א ְלַמאן ּדְ א ְלֵמיַמר?  -ֶאּלָ יב, ַמאי ִאיּכָ   ַחּיָ
  

ִריא,  כֹוֶתל ּבָ א, ַמְתִניִתין ּבְ   ֶאּלָ
  ַוֲאִפיּלּו לֹא ָחְתָרה. 

ַמר  ַמרּדְ ְוִכי ִאיּתְ יָפא ִאיּתְ ה ַאּסֵ    :ַרּבָ
יָקה " ָסָרּה ְלֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן, ְוָיְצָתה ְוִהּזִ ּמְ ה, אֹו ׁשֶ ַחּמָ יָחּה ּבַ יב -ִהּנִ   . "ַחּיָ

הָאַמר    : ַרּבָ
  ַוֲאִפיּלּו ָחְתָרה. 

  
ֲעָיא ֵהיָכא  יָעה הּוא, ּדְ  -לֹא ָחְתָרה ּדְ לֹא ִמּבָ ְפׁשִ ּה ּבִ   כּוּלָ

א ֲאִפיּלּו ָחְתָרה    ַנִמי.  - ֶאּלָ
אֹוֶנס,  יָעה ְוסֹופֹו ּבְ ְפׁשִ תֹו ּבִ ִחיּלָ ֵתיָמא: ָהְוָיא ָלּה ּתְ   ַמהּו ּדְ

ַמע ָלן ּה  :ָקא ַמׁשְ כּוּלָ יָעה ִהיאּדְ ׁשִ    .ּפְ
  

  ?ַמאי ַטֲעָמא
  

ָאַמר ֵליּה: ֵמיַדע ָיְדַעּתְ  ַב כֵ ּדְ ּדְ ׁשְ ה, יָון ּדִ ַחּמָ   ְקָתּה ּבַ
ִאית ָלּה ְלֶמיְעַבד ָעְבָדא ְוָנְפָקא.   ָקא ּדְ ל ַטְצּדְ   ּכָ

  
  

  רש"י
. הא דתנן נפרצה והוא שחתרה

בלילה פטור כגון שחתרה 
הבהמה והפילה הכותל דאנוס 

   הוא:
. אלא מעצמה אבל לא חתרה

   נפלה:
. אצל נפילה תחילתו בפשיעה

   דעביד למיפל:
. דהא לא נפלה וסופו באונס
   אלא חתרה:

. פלוגתא הניחא למאן דאמר כו'
היא בסוף המפקיד (ב''מ דף 

רי לישני דש''ס אליבא מב.) ת
   דרב יוסף:

. אלא מתני' בכותל בריא ה''ג
   ואפילו לא חתרה:

הניחה בחמה כו' אמר רבה 
   . ובכותל בריא:ואפילו חתרה

. שהניחה תחלתו בפשיעה
בחמה ופשיעה היא אצל פתיחת 
הדלת דאמרינן לקמיה כל 
תחבולות שיכולה לעשות עושה 

   אגב צערה:
   . שחתרה:וסופו באונס

  . תחבולות: קאטצד
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        בבבב----נו, אנו, אנו, אנו, א .4
יִבין -  ִלְסִטיםהֹוִציאּוָה "   . "ִלְסִטים ַחּיָ
   

יָטא  נו,ב ׁשִ   !ּפְ
קּוָה  ַאּפְ יָון ּדְ י ,ּכֵ ְרׁשּוַתְייהּו ְלָכל ִמיּלֵ    !ַקְייָמא ָלּה ּבִ

  
ָקמּו ָלּה  ,לֹא ּה.  ְצִריָכא ּדְ ַאּפָ   ּבְ

  
י ָהא  הָאַמר ּדְ ּכִ ָנהָאַמר  ַרּבָ   : ַרבָאַמר  ַרב ַמּתָ

ֱהַמת ֲחֵברֹו ַעל ָקַמת ֲחֵבירֹו  ֲעִמיד ּבֶ יב.  - ַהּמַ   ַחּיָ
יָטא "ַמֲעִמיד" ׁשִ    !ּפְ

ּה.  ,לֹא ַאּפָ ָקם ָלּה ּבְ   ְצִריָכא ּדְ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַרב יֹוֵסףלְ  ַאּבַ
ּה  יׁשָ    ן,לָ  ָאַמְרּתְ ִהּכִ

יׁשּוָה ּדְ ַנִמי  "ִלְסִטים"וְ     .ִהּכִ
   

  
  

  רש"י
. איכא משיכה כיון דאפקוה

ושינוי רשות דהוי קנויה לכל 
   מילי:

. שלא משכוה דקמו לה באפה
אלא עמדו בפניה לכל צד שלא 
תלך אנה ואנה אלא לקמה 

   לאכול:
. משמע שאוחזה בידו מעמיד

   ומוליכה לקמה:
. במקל אמרת לן בההיא הכישה

   דהמעמיד ומשום הכי מיחייב:
. במקל ם נמי דהכישוהולסטי

ואשמועינן מתני' דהכישה 
  במקל זו היא משיכה:
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        נו, בנו, בנו, בנו, ב .5
יו -ְמָסָרּה ְלרֹוֶעה " ְחתָּ   . "ִנְכַנס ָהרֹוֶעה תַּ
  

יו"ָאְמִרי:  ְחתָּ ַמאן?  "תַּ   ּדְ
יו  ְחּתָ ֵהָמהּדְ ִאיֵליָמא ּתַ ַעל ּבְ    ,ּבַ

נִ     :יָנא ֲחָדא ִזְמָנאּתָ
א ׂשָ " ם ּוְלׁשֹוֵאל, ְלנֹוׂשֵ ָעִלים - ָכר ּוְלׂשֹוֵכר ְמָסרֹו ְלׁשֹוֵמר ִחּנָ ַחת ַהּבְ ן ִנְכְנסּו תַּ   ! "ּכּוּלָ
  

א יו  ,ֶאּלָ ְחּתָ   . ׁשֹוֵמרּדְ ּתַ
  

ַטר ֵליּה ְלַגְמֵרי א ִאּפָ    !?ְוׁשֹוֵמר ַקּמָ
א  יּוְבּתָ יֱהֵוי ּתְ   ָרָבא, ּדְ ֵליָמא ּתֶ

  : ָרָבאָאַמר ּדְ 
ַס  ּמָ יב –ר ְלׁשֹוֵמר ׁשֹוֵמר ׁשֶ   !ַחּיָ

  
   :ָרָבא ָלךְ ָאַמר 
  ? "ְמָסרֹו ְלרֹוֶעה"ַמאי 

  ְלַבְרִזיֵליּה, 
רֹוֶעה ְלִמיְמַסר ְלַבְרִזיֵליּה  אֹוְרֵחיּה ּדְ    .ּדְ

  
ָאְמִרי א ּדְ    :ִאיּכָ

  
ָקָתֵני    , ְולֹא ָקָתֵני "ְמָסָרּה ְלַאֵחר", "ְמָסָרּה ְלרֹוֶעה"ִמּדְ

ּה  ַמע ִמיּנָ    :ׁשְ
   ?"ְמָסָרּה ְלרֹוֶעה"ַמאי 

   .יּה ָמַסר רֹוֶעה ְלַבְרִזילֵ 
רֹוֶעה ְלִמיְמַסר ְלַבְרִזיֵליּה  אֹוְרֵחיּה ּדְ    .ּדְ

   .לֹא –ֲאָבל ְלַאֵחר 
  

יַע ֵליּה ְלָרָבא,    ֵליָמא ְמַסּיֵ
  : ָרָבאָאַמר ּדְ 

יב?  ַסר ְלׁשֹוֵמר ַחּיָ ּמָ   ׁשֹוֵמר ׁשֶ
  

  ָאְמִרי: לֹא, 
ָתא ָקָתֵני,  ִמיּלְ ְלָמא אֹוְרָחא ּדְ   ּדִ

ין ְלַאֵחר.     ְוהּוא ַהּדִ
   

  
  

  רש"י

. והכי אלא תחתיו דשומר
משמע מסרה שומר לרועה נכנס 
הרועה תחתיו ואזלי בעלים 
ומשתעו דינא בהדי שני 

   והראשון מסתלק:
. שומר שמסר לשומר חייב

אפילו באונסין דאמר ליה 
מפקיד את מהימנת לי בשבועה 

מהימן לי בשבועה איהו לא 
שנאנסה בפ' המפקיד (ב''מ 

   לו:):
   . לתלמידו:לברזיליה
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        נז, בנז, בנז, בנז, ב    ––––    נו, בנו, בנו, בנו, ב .6
ַמר    :ִאיּתְ

  ׁשֹוֵמר ֲאֵביָדה, 
ה   ָאַמר:  ַרּבָ

ֵמי ם ּדָ ׁשֹוֵמר ִחּנָ    .ּכְ
  ָאַמר:  ַרב יֹוֵסף

ֵמי ָכר ּדָ ׁשֹוֵמר ׂשָ    .ּכְ
  
ה" ֵמי :ָאַמר ַרּבָ ם ּדָ ׁשֹוֵמר ִחּנָ    ".ּכְ

  ַמאי ֲהָנָאה ָקא ָמֵטי ֵליּה? 
  
ֵמי :ָאַמר ַרב יֹוֵסף" ָכר ּדָ ׁשֹוֵמר ׂשָ    ".ּכְ

ַהִהיא ֲהָנָאה  ֵעיּדְ ּבְ א ְלַעְנָיא, ָהֵוי לֹא ּבָ ָכרא ְלֵמיְתֵבי ֵליּה ִריְפּתָ ׁשֹוֵמר ׂשָ    .ּכְ
  

ְמָפְר  א ּדִ י ָהִכיִאיּכָ    -  ׁשֵ
ֵמי ַרב יֹוֵסף" ָכר ּדָ ׁשֹוֵמר ׂשָ   : "ָאַמר: ּכְ

ַעל ּכֹוְרֵחיּה,  ֵדיּה ּבְ ְעּבְ ַרֲחָמָנא ׁשַ יָון ּדְ   ּכֵ
ׁשֹוֵמר ְך ּכְ ֵמי.  ִהְלּכָ ָכר ּדָ   ׂשָ

  
ב ִחיָּ  ָכר)(ִסיָמן: ֶהֱחִזיָרּה ְלעֹוָלם ָהׁשֵ ר ׂשָ ּבָ    יא ָאַמְרּתָ ִנׁשְ

  
הלְ  ַרב יֹוֵסףֵאיִתיֵביּה    :  ַרּבָ

ה "   נז,א ִיְרֶאּנָ ּה.  - ֶהֱחִזיָרּה ְלָמקֹום ׁשֶ ל ּבָ ּפֵ יב ִלטַּ   ֵאינֹו ַחּיָ
ַאֲחָריּוָתּה  -ִנְגְנָבה אֹו ָאְבָדה  יב ּבְ   . "ַחּיָ

  
  ? "ִנְגְנָבה אֹו ָאְבָדה"ַמאי 

יתֹו?  יתֹו ְוָאְבָדה ִמּבֵ   ָלאו ִנְגְנָבה ִמּבֵ
  

  לֹא, 
ֶהֱחִזיָרּה  קֹום ׁשֶ   .ִמּמָ

  
   :ְוָהא ָקָתֵני

ּה " ל ּבָ ּפֵ יב ִליטַּ   ! "ֵאינֹו ַחּיָ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ

גוֹ  ֳהַרִיםּכְ ּצָ ֶהֱחִזיָרּה ּבַ    .ן ׁשֶ
   :י ָקָתֵני, ְוָהִכי ָקָתֵניְוַתְרּתֵ 

ֲחִרית  ֶהֱחִזיָרּה " הׁשַ ְרֶאּנָ ּיִ ָעֵייל ְוָנֵפיק ְוָחֵזי ָלּה וּ  ,ְלָמקֹום ׁשֶ ִכיַח ּדְ    ,ׁשְ
ּה  ל ּבָ ּפֵ יב ִליטַּ    .ֵאינֹו ַחּיָ

ָלא ָחֵזי  ָעֵייל ְוָנֵפיק, ּדְ ִכיַח ּדְ ָלא ׁשְ ה, ּדְ ְרֶאּנָ ּיִ ֳהַרִים ְלָמקֹום ׁשֶ ּצָ    ,ָלּה ֶהֱחִזיָרּה ּבַ
ַאֲחָריּוָתּה  - ִנְגְנָבה אֹו ָאְבָדה וְ  יב ּבְ   . "ַחּיָ
  

  ֵאיִתיֵביּה: 
ה ִלְרׁשּותוֹ  ְלעֹוָלם הּוא" ֲחִזיֶרּנָ ּיַ יב ַעד ׁשֶ   . "ַחּיָ
  

יתוֹ "ְלעֹוָלם"ַמאי    ? , ָלאו ֲאִפיּלּו ִמּבֵ
ּה  ַמע ִמיּנָ ֵמי!  :ׁשְ ָכר ּדָ ׁשֹוֵמר ׂשָ   ּכְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ים, מֹוֵדיָנא ְלָך ּבְ  ֲעֵלי ַחּיִ   ּבַ
אכֵ ּדְ  ֵעי ְנִטירּוָתא ְיֵתיְרּתָ ַרְייָתא, ּבָ ָנְקִטי ְלהּו ִניְגָרא ּבָ    .יָון ּדְ

  רש"י
. הכניס אבידת שומר אבידה

חבירו לביתו כדכתיב ואספתו 
   אל תוך ביתך וגו' (דברים כב):

. דלא בעי למיתב רפתא לעניא
דהעוסק במצוה פטור מן 
המצוה מובלכתך בדרך נפקא לן 

  במס' סוכה (ד' כה:): 
   לאבידה: .החזירה

   . בעליה:למקום שיראנה
. פטור מגניבה שומר חנם

ואבידה ושומר שכר חייב בפ' 
   השואל (ב''מ דף צד:):

. שכיח איניש בביתיה שחרית
אבל בצהרים מצוי במלאכתו 

   בשדה:
. של עד שיחזירנו לרשותו

   בעלים:
. הניחה מאי לעולם לאו אפילו

   מוצא בביתו וקתני חייב:
ת בעלי חיים . באבידמודינא לך

דחייב המוצא בגניבה ואבידה 
ולאו משום שכר מצוה אלא 
משום דגניבה ואבידה דידהו 

   פשיעותא היא:
. כיון דכיון דנקטו נגרי ברייתא

שראה שמלומדות הן לצאת בעי 
נטירותא יתירתא ואפי' הוי 
שומר חנם חייב אבל שומר 
אבידה דמטלטלי פטור מגניבה 

   ואבידה:
   . פסיעות:נגרי
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הֵאיִתיֵביּה     :ַרב יֹוֵסףלְ  ַרּבָ
ב"" א -  (דברים כב,א) "ָהׁשֵ ֵביתוֹ  ֵאין ִלי ֶאּלָ   , ּבְ

ִין?  תֹו ִמּנַ תֹו ּוְלחּוְרּבָ   ְלִגיּנָ

ְלמּוד לֹוַמר: י תַּ ׁשִ ל ָמקֹום - (דברים כב,א) ֵבם""תְּ   ."ִמּכָ
תֹו"ַמאי  תֹו ּוְלחּוְרּבָ   ? "ְלִגיּנָ

תוֹ "ִאיֵליָמא  ֶרת,  "ְלִגיּנָ ּמֶ ּתַ ׁשְ תוֹ "ַהּמִ ֶרת "ְוְלחּוְרּבָ ּמֶ ּתַ ׁשְ יתוֹ "ַהְיינּו  -  ַהּמִ   !"ּבֵ
יָטא  ׁשִ א ּפְ תוֹ " –ֶאּלָ ֶרת "ְלִגיּנָ ּמֶ ּתַ ֵאיָנּה ִמׁשְ ֶרתׁשֶ  "תוֹ ּוְלחּוְרּבָ " ,ׁשֶ ּמֶ ּתַ   . ֵאיָנּה ִמׁשְ

ַמע ּה  ׁשְ ֵמי! : ִמיּנָ ם ּדָ ׁשֹוֵמר ִחּנָ   ּכְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
תוֹ "ְלעֹוָלם  ֶרת "ְלִגיּנָ ּמֶ ּתַ ׁשְ תוֹ " ,ַהּמִ ֶרת,  "ּוְלחּוְרּבָ ּמֶ ּתַ ׁשְ   ַהּמִ

ָיא ְלָך: ַהְיינּו  יתוֹ "ּוְדָקא ַקׁשְ   , "ּבֵ
ַמע ָלן ֵעיַנן  :ָהא ָקא ַמׁשְ ָלא ּבָ ַעת ּבְ ּדְ   .ָעִליםּדַ

  
יְד כִּ    ֶאְלָעָזר.  ַרּבִ

יָאַמר "ּדְ     :ֶאְלָעָזר ַרּבִ
ָעִלים,  ַהּכל ַעת ּבְ   ְצִריִכין ּדַ

ַבת ֲאֵביָדה,    חּוץ ֵמֲהׁשָ
ה בֹות ַהְרּבֵ ָתה ּבֹו ּתֹוָרה ֲהׁשָ ֲהֵרי ִריּבְ   ."ׁשֶ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַרב יֹוֵסףלְ  ַאּבַ

ָרא  ְסּבְ ֵמי? ׁשֹוֵמר ֲאֵביָד ּדְ ְוַאּתְ ָלא ּתִ ם ּדָ ׁשֹוֵמר ִחּנָ   ה ּכְ
יְוָהא ָאַמר  א ַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ יָאַמר  ִחּיָ   : יֹוָחָנן ַרּבִ

לּוֵמי ֵכֶפל.  ׁשְ ם ּתַ ּלֵ ֲאֵביָדה, ְמׁשַ ב ּבַ ּנָ   ַהּטֹוֵען ַטֲעַנת ּגַ
ָכר ָהֵויוְ  ְך ׁשֹוֵמר ׂשָ ְעּתָ לּוֵמי ֵכֶפל? ַקְרָנא  ,ִאי ָסְלָקא ּדַ ׁשְ ם ּתַ ּלֵ אי ְמׁשַ ּלּוֵמיַאּמַ ֵעי ׁשַ    !ּבָ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ

ין ּטֹוֵען ַטֲעַנת ִלְסִטים ְמזּוּיָ גֹון ׁשֶ    .ּכְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ין" ְזָלן הּוא -  "ִליְסִטים ְמזּוּיָ    !ּגַ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ֲאִני אֹוֵמר  ין"ׁשֶ ר ֵמִאינְ "ִלְסִטים ְמזּוּיָ ּמַ ִמיּטַ יָון ּדְ י , ּכֵ ב הּוא -ׁשֵ ּנָ    .ּגַ

  
    ֵאיִתיֵביּה: 

ם  !לֹא"   נז,ב ׁשֹוֵמר ִחּנָ לּוֵמי ֵכֶפל,  -ִאם ָאַמְרתָּ ּבְ ׁשְ ם תַּ ּלֵ ן ְמׁשַ ּכֵ   ׁשֶ
לּוֵמי ֵכֶפל?ּתֹ ׁשְ ם תַּ ּלֵ ֵאינֹו ְמׁשַ ָכר ׁשֶ ׁשֹוֵמר ׂשָ    "אַמר ּבְ

ב הּוא,  ּנָ ין ּגַ ְך ִלְסִטים ְמזּוּיָ ְעּתָ   ְוִאי ָסְלָקא ּדַ
ׁש  ָכר ִנְמָצא ּבְ ין!  - ֹוֵמר ׂשָ טֹוֵען ַטֲעַנת ִלְסִטים ְמזּוּיָ לּוֵמי ֵכֶפל ּבְ ׁשְ ם ּתַ ּלֵ   ְמׁשַ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

  ָהִכי ָקָאַמר: 
ם  !לֹא" ׁשֹוֵמר ִחּנָ לּוֵמי ֵכֶפל -ִאם ָאַמְרתָּ ּבְ ׁשְ ם תַּ ּלֵ ן ְמׁשַ ּכֵ ָכל ַטֲענֹוָתיו,  ׁשֶ   ּבְ

ּלֵ  ֵאינֹו ְמׁשַ ָכר ׁשֶ ׁשֹוֵמר ׂשָ לּוֵמי ֵכֶפלּתאַמר ּבְ ׁשְ ין ,ם תַּ טֹוֵען ַטֲעַנת ִלְסִטים ְמזּוּיָ א ּבְ   . "?ֶאּלָ
  

   :ֵאיִתיֵביּה 
ר אֹו ֵמת" ּבַ בּוָרה ּוֵמָתה,  - (שמות כב, יג) 163""ְוִנׁשְ א ׁשְ   ֵאין ִלי ֶאּלָ

                                                           
163
ר אֹו ֵמת... שלם ישלם  ּבַ  "ְוִנׁשְ

  ש"יר
   . השבה מעלייתא משמע:השב

. דסגי לגינתו ולחורבתו מנין
ליה למוצא בהשבתו לגינתן 

   דבעלים:
. גונב הכל צריכין דעת בעלים

וגוזל או אחד מארבעה שומרין 
שהחזיר צריך להודיעו לבעלים 
ואם לא הודיעו חייב המחזיר 

   באחריותן:
. לפטור עצמו ע''י גנב טענת גנב

אבידה שטוען נגנבה הימנו ה
שמצאתי ונמצא שבידו הוא 
משלם תשלומי כפל כגנב עצמו 
דדרשינן בפרק מרובה (לקמן דף 
סג:) ואם לא ימצא הגנב אם לא 
ימצא כמו שאמר אלא הוא 
עצמו גנבו וכתיב בתריה ישלם 
שנים אי אמרת בשלמא שומר 
אבידה כשומר חנם דמי משום 
הכי משלם כפל דהוי בעי 

   למפטר נפשיה בטענת גנב:
. מעיקרא כי רנא בעי שלומיק

טעין נגנבה הוה מחייב נפשיה 
   לשלומי קרנא:

. גנב מזויין טענת לסטים מזויין
נטל הימנו בחזקה דקא פטר 

   נפשיה בטענת אונס:
. לסטים מזויין גזלן הוא

ובטענת אונס פטר נפשיה וכפל 
בטוען טענת גנב הוא דכתב ביה 
רחמנא (דכתיב) וגונב מבית 

   :האיש (שמות כב)
. ומשלם כפל וכן הפוטר גנב הוא

עצמו בטענת לסטים מזויין 
ולענין חיוב לא מיחייב שומר 
שכר עליה אם אמת אתו דהא 

   אניס:
. מתניתא היא לא אם אמרת כו'

   [ולא ידענא היכא תניא]:
. כלומר כל טענות בכל טענותיו

שעל ידי גנב בין מזויין ובין 
שאינו מזויין דהא שומר חנם 

בה ואבידה הלכך פטור בגני
   כשנמצא שקרן משלם כפל:

תאמר בשומר שכר שאינו 
. בטענת גנב שאינו משלם כפל

מזויין אפי' נמצאת בידו דהא 
מעיקרא לא הוה פטר נפשיה 

  מקרנא:
   . שיהא שואל חייב:אין לי
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ִין ֵניָבה ַוֲאֵביָדה ִמּנַ    ?ּגְ
  ָאַמְרתָּ ַקל ָוחֹוֶמר: 

ַטר ּבוֹ  ּפָ ָכר ׁשֶ ֹוֵמר ׂשָ בּוָרה ּוֵמָתה  ּוַמה ׁשּ ְגֵניָבה ַוֲאֵביָדה,  - ׁשְ יב ּבִ   ַחּיָ
בּוָרה ּוֵמָתה  ׁשְ יב ּבִ ַחּיָ ְגֵניָבה ַוֲאֵביָדה? -ׁשֹוֵאל ׁשֶ יב ּבִ ַחּיָ ין ׁשֶ    !ֵאינֹו ּדִ

ׁשּוָבהְוֶזהּו ַקל ָוחוֹ  ֵאין ָעָליו תְּ   ."ֶמר ׁשֶ
ב הּוא,  ּנָ ין ּגַ ְך ִלְסִטים ְמזּוּיָ ְעּתָ   ְוִאי ָסְלָקא ּדַ

אי  ׁשּוָבה"ַאּמַ   ? "ֵאין ָעָליו תְּ
טוֹ  לּוֵמי ֵכֶפל ּבְ ׁשְ ם ּתַ ּלֵ ן ְמׁשַ ּכֵ ָכר, ׁשֶ ׁשֹוֵמר ׂשָ א ְלִמְפַרְך: ַמה ּלְ יןִאיּכָ   ! ֵען ַטֲעַנת ִלְסִטים ְמזּוּיָ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

א  ּנָ בּוָעה.  -ָקָסַבר ַהאי ּתַ ׁשְ ֵפיָלא ּבִ בּוָעה, ֲעִדיָפא ִמּכְ לֹא ׁשְ   ַקְרָנא ּבְ
  

יע ֵליּה:    ֵליָמא ְמַסּיַ
ָרה ֵמֲחֵבירֹו ְוִנְגְנָבה, " ֹוֵכר ּפָ   ַהׂשּ

ם ְוָאַמר ּלֵ ה: ֲהֵריִני ְמׁשַ ע,  ַהּלָ ּבָ   ְוֵאיִני ִנׁשְ
ב ּנָ ְך ִנְמָצא ַהּגַ ם, ְוַאַחר ּכָ ּלֵ ֹוֵכר ְמׁשַ ֶפל ַלׂשּ לּוֵמי ּכֵ ׁשְ   . "תַּ

יַסְברּוָה כְּ  נוֹ ּדְ ְיהּוָדה,  ַרּבִ ֵמי, ָאַמר: ׂשֹוֵכר ּכְ ָכר ּדָ א ׂשָ   ׂשֵ
ָקָתֵני:  ע"ְוָאַמר "ּוִמּדְ ּבָ ם ְוֵאיִני ִנׁשְ ּלֵ בּוָעה. ֲהֵריִני ְמׁשַ ׁשְ יּה ּבִ ַטר ֵליּה ַנְפׁשֵ ֵעי ּפָ ִאי ּבָ ָלל ּדְ   , ִמּכְ

ֵמי?    ֵהיִכי ּדָ
ין,  ָקא ָטֵעין ַטֲעַנת ִלְסִטים ְמזּוּיָ גֹון ּדְ   ּכְ

נָּ "ְוָקָתֵני:  ְך ִנְמָצא ַהּגַ ֹוֵכרְוַאַחר ּכָ לּוֵמי ֵכֶפל ַלׂשּ ׁשְ ם תַּ ּלֵ   , "ב ְמׁשַ
ּה  ַמע ִמיּנָ ב הּוא!  :ׁשְ ּנָ ין ּגַ   ִלְסִטים ְמזּוּיָ

  
  ָאְמִרי: 

יִמי ָסְבַרּתְ כְּ  ֵמי? ּדְ ְיהּוָדה  ַרּבִ ָכר ּדָ א ׂשָ נֹוׂשֵ   ָאַמר: ׂשֹוֵכר ּכְ
ְלָמא יכְּ  :ּדִ ׁשוֹ ּדְ  ,ֵמִאיר ְסִביָרא ֵליּה  ַרּבִ ֵמי. ָאַמר: ׂשֹוֵכר ּכְ ם ּדָ   ֵמר ִחּנָ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ִאיּבָ

ְד  ר ֲאבּוּה ַמֲחִליף ּכִ ה ּבַ    :ְוָתֵני ַרּבָ
ם? " ּלֵ יַצד ְמׁשַ   ׂשֹוֵכר ּכֵ

י   אֹוֵמר:  ֵמִאיר ַרּבִ
ָכר,  ׁשֹוֵמר ׂשָ   ּכְ

י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ
ם ׁשֹוֵמר ִחּנָ   . "ּכְ

  
י   ָאַמר:  ֵזיָרא ַרּבִ

ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ
יןּבְ     ,טֹוֵען ַטֲעַנת ִלְסִטים ְמזּוּיָ

ין.   ֵאינֹו ְמזּוּיָ   ְוִנְמָצא ִלְסִטים ׁשֶ
  
  

  רש"י
   . שהן אונס:אלא בשבורה ומתה

. דכתיב שפטר בו שבורה ומתה
ביה ומת או נשבר או נשבה 
וכתיב בתריה שבועה ה' תהיה 

   בין שניהם (שמות כב):
. דכתיב חייב בגניבה ואבידה

   ביה אם גנב יגנב וגו':
. תאמר מה לשומר שכר כו'

בשואל שאין בו כפל לעולם דהא 
מיחייב באונסין דכתיב ונשבר 
או מת וכי נמי טעין לסטים 
מזויין נטלו הימנו הוה מיחייב 
נפשיה בקרנא ומי שאינו בא 

   נוב את הקרן לא ישלם כפל:לג
. דונשבר או קסבר האי תנא

   מת:
קרנא בלא שבועה עדיפא 

. שואל עדיף מכפילא בשבועה
שמתחייב בשבורה ומתה בלא 
שום שבועת שקר משומר שכר 
שפטור עליהן ואע''פ שיש 
בשומר שכר כפל בטוען טענת 
לסטים מזויין אין זה חומר 
דכפל אינו בשומרין עד שישבע 

גנבה הימנו ואח''כ לשקר שנ
באו עדים בפרק מרובה (לקמן 
דף סג:) הלכך קנסא משום 

   שבועה הוא דקנסיה רחמנא:
. דלסטים מזויין גנב מסייע ליה

   הוא:
. דאי בעינא משתבע ואיני נשבע

   דנגנבה מפטרינא:
. דכיון דשילם נמצאת לשוכר

   הגניבה שלו:
. רבנן דבעו לסייעיה לרב סברוה

היא דאמר  'יַרִּבייוסף מהא 
שוכר כשומר שכר דמי בהשוכר 
את הפועלים (ב''מ צג.) ומחייב 

   בגניבה:
. אינו נשבע מכלל דאי ומדקתני

בעי אשתבועי דנגנבה כדקטעין 
הוה מפטר והיכי דמי דמפטר 
הא מיחייב בגניבה אלא ודאי 
דקטעין לסטים מזויין גנבה 
בחזקה וקתני דכי נמצא אותו 

   לסטים משלם כפל:
. ובגנב מר חנם דמישוכר כשו

שאינו מזויין הוה פטר נפשיה 
   מעיקרא:

'י ַרִּבי. לעולם ואי בעית אימא
   היא ובגנב שאינו מזויין:

. וכדמחליף רבה בר אבוה
   בהשוכר את הפועלים:

. לעולם כשומר זירא אמר ַרִּבי
שכר דמי ואפי' הכי לא תסייעיה 
דהאי דקתני כפל בלסטים 
שאינו מזויין קאמר וקתני 

ישא אינו נשבע מכלל דאי בעי ר
פטר נפשיה במאי עסקינן בטוען 
טענת לסטים מזויין הלכך אי 
בעי איפטר וכשנמצא הגנב 
נמצא שאינו מזויין ובר כפל 

  הוא:
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        נח, אנח, אנח, אנח, א    ––––    נז, בנז, בנז, בנז, ב .7
ה ְוֶנֱהֵנית " ֶמת - ָנְפָלה ְלִגיּנָ ּלֶ ֱהֵנית ְמׁשַ ּנֶ ֶ   . "ַמה ׁשּ
  

  : ַרבָאַמר 
ָטה ֶנְחּבְ    .ּבְ

  
ֶ  -ֲאָבל ָאְכָלה  ֶמתֲאִפיּלּו ַמה ׁשּ ּלֶ ֱהֵנית ֵאיָנּה ְמׁשַ   ?!ּנֶ

  
  , ֵליָמא ַרב ְלַטֲעֵמיּה 

   :ַרבָאַמר ּדְ 
ּלא ּתאַכל.    ָהָיה ָלּה ׁשֶ

  
  ָאְמִרי: 

א? ּתָ    !ָהִכי ָהׁשְ
ּלא ּתאַכל" :ָאַמר ַרב ָהָתםּדְ ֵאימּור      -"ָהָיה ָלּה ׁשֶ

ָקא ִהיא,  ּזְ ִאיּתַ   ֵהיָכא ּדְ
ְמָנא ָהָיה ָלּה  ּלַ ֵפיֵרי: ָלא ְמׁשַ ָמֵצי ָאַמר ֵליּה ָמֵריּה ּדְ ּלא ּתאַכל.  ּדְ   ׁשֶ

ּלּוֵמי  -ְלַאּזּוֵקי ִהיא ַאֲחִריֵני  ְפִטיָרה ְלׁשַ    ?ִמי ָאַמר ,ּדִ
  

א    :ֶאּלָ
ֲעָיא ָקָאַמר:    נח,א   לֹא ִמּבָ

ֲעָיא ָאְכָלה  ֱהֵנית, ּדִ לֹא ִמּבָ ּנֶ ֶ ֶמת ַמה ׁשּ ּלֶ   ְמׁשַ
ָטה ְכֵסי ֲחֵבירוֹ " :ֵאיָמא ,ֲאָבל ֶנְחּבְ    ,הּוא "ַמְבִריַח ֲאִרי ִמּנִ

ם, וּ  ּלֵ ֱהֵנית ַנִמי לֹא ְמׁשַ ּנֶ ֶ   ַמה ׁשּ
ַמע ָלן.    ָקא ַמׁשְ

  
   :ְוֵאיָמא

  ָהִכי ַנִמי! 
  

ְכֵסי ֲחֵבירֹו  ְעּתֹו הּוא,  - ַמְבִריַח ֲאִרי ִמּנִ   ִמּדַ
ְעּתֹו.  - ַהאי    ָלאו ִמּדַ

  
   ,ִאי ַנִמי

ְכֵסי ֲחֵבירֹו  ֵסיָדא,  - ַמְבִריַח ֲאִרי ִמּנִ   ֵלית ֵליּה ּפְ
ֵסיָדאִאי - ַהאי     .ת ֵליּה ּפְ

  
  
  
  

  רש"י
. האי דקתני מה אמר רב

שנהנית משלמת שנחבטה 
קאמר כשחבטה על התבואה 
שיקעתן בקרקע והפסידם והיא 

   נהנית שלא לקתה מקרקע:
. אבל אכלה אפי' מה כינןופר

   שנהנית לא משלמת בתמיה:
. גבי לימא רב לטעמיה דאמר

הכניס פירותיו לחצר חבירו 
שלא ברשות בשור שנגח את 
הפרה (לעיל דף מז:) דקתני 
הוזקה בהם בהמה של בע''ה 
חייב בעל הפירות ואמר רב 
כשהוחלקה בהן שנו אבל אכלה 
והתריזה פטור המכניס דהוה 

והכא נמי אמר לה שלא תאכל 
בעל הבהמה בירידתה אנוסה 
היא שהרי נפלה ובאכילתה היה 
לה שלא תאכל ומה אני יכול 

  לעשות: 
. לא מבעיא אכלה דמשלמת

מיהא מה שנהנית אע''ג דלא 
   פשע בשמירתה דהא נהנית:

. דאפי' בההיא אבל נחבטה
   הזיקא אנוסה הואי:

. האי בעל השדה מבריח אימא
הציל ארי מנכסי חבירו הוא ש

את בהמת חבירו שלא נחבטה 
בקרקע ומצוה הוא דעבד ומידי 

  :לא לשקול קמ''ל
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ה ְוֶנֱהֵנית "[ ֱהֵנית - ָנְפָלה ְלִגיּנָ ּנֶ ֶ ֶמת ַמה ׁשּ ּלֶ    ]."ְמׁשַ
  

  ֵהיִכי ָנַפל? 
  

ֲהָנא   ָאַמר:  ַרב ּכָ
ֵמיֵמי ַרְגֶליָה ׁשֶ     .הּוְחְלָקה ּבְ
  

  ָאַמר:  ָרָבא
ּה  ָחָפָתּה ֲחֶבְרּתָ ּדְ    .ׁשֶ

  
ָאַמר ָחָפָתּה ֲחֶבְרּתָ " :ַמאן ּדְ ּדְ ֵמיֵמי ַרְגֶליָה  -  "ּה ׁשֶ הּוְחְלָקה ּבְ ן ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ    .ּכָ

ָאַמר ֵמיֵמי ַרְגֶליָה ׁשֶ " :ּוַמאן ּדְ יָקה,  - " הּוְחְלָקה ּבְ ִהּזִ ֶ ֶמת ַמה ׁשּ ּלֶ ָעה, ּוְמׁשַ ׁשְ ּה ּפָ ָחָפָתּה ֲחֶבְרּתָ   ֲאָבל ּדְ
ֵעי ְלָך ֲעבֹוֵרי ֲחָדא ֲחָדא ָאַמר ֵליּה: ִאיּבָ    .ּדְ

  
  

  רש"י
. שהוחלקה במימי רגליה

מרה''ר לגינה דאונסא דלא 
   סלקא אדעתיה הוא:



    ְּגָמָרא ְסדּוָרה
 

294

        נח, אנח, אנח, אנח, א .9

ה ְוֶנֱהֵנית ָנְפ "[ ֱהֵנית - ָלה ְלִגיּנָ ּנֶ ֶ ֶמת ַמה ׁשּ ּלֶ    ]."ְמׁשַ
  

ֲהָנאָאַמר    : ַרב ּכָ
אֹוָתּה ֲערּוָגה,  א ּבְ נּו ֶאּלָ   לֹא ׁשָ

יָקה.  -ֲאָבל ֵמֲערּוָגה ַלֲערּוָגה  ִהּזִ ֶ ֶמת ַמה ׁשּ ּלֶ   ְמׁשַ
  
יוְ    ָאַמר:  יֹוָחָנן ַרּבִ

  ֲאִפיּלּו ֵמֲערּוָגה ַלֲערּוָגה, 
ֵצא ְוַתֲחזֹור ְלַדַעתַוֲאִפילּ  ּתֵ ל ַהּיֹום ּכּוּלֹו, ַעד ׁשֶ    .ּו ּכָ

  
אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ

יָמא ֵצא ְלַדַעת ְוַתֲחזֹור ְלַדַעת" :לֹא ּתֵ ּתֵ   , "ַעד ׁשֶ
ּלא ְלַדַעת.  ָחְזָרה ׁשֶ י ׁשֶ ְצָתה ְלַדַעת, ַאף ַעל ּפִ ּיָ יָון ׁשֶ א ּכֵ   ֶאּלָ

  
  ַמאי ַטֲעָמא? 

  
ָאַמר ֵליּה:    ּדְ

יוָ  ָטא ְלָהָתם ָרֲהָטאּכֵ ּמְ ּתַ ִמׁשְ ל ֵאיַמת ּדְ ָיְלָפא, ּכָ    .ן ּדְ
   

  
  

  רש"י
. דמה שנהנית הוא לא שנו

   דמשלמת ולא מה שהזיקה:
. שאכלה מיד באותה ערוגה אלא

שנפלה שם דכיון דאנוסה היא 
וסה היא נמי בנפילה אנ

באכילתה דכיון דחזיא לתבואה 
   תותה לא מוקמה אנפשה:

. הלכה מערוגה לערוגה אבל
   ואכלה משלמת מה שהזיקה:

. לא תימא עד שתצא לדעת
   שידעו הבעלים שיצאת:

. שלא נעל בפניה ותחזור לדעת
   כראוי:

. שידעו אלא כיון שיצאת לדעת
   ביציאתה:

. אף על גב שחזרה שלא לדעת
א סגי לה בשמירה דהשתא ל

פחותה דאמר ליה כיון דילפא 
  כו':
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יָקה " ּה ְוִהּזִ ַדְרּכָ יָקה -ָיְרָדה ּכְ ִהּזִ ֶ ֶמת ַמה ׁשּ ּלֶ   . "ְמׁשַ
  

ֵעי  יּבָ   : ִיְרְמָיה ַרּבִ
יָקה  ּה, ְוִהּזִ ַדְרּכָ ֵמי ֵליָדהָיְרָדה ּכְ   ַמהּו?  -  ּבְ

  
ָא  ַמאן ּדְ א ּדְ יּבָ אֹוֶנס " :ַמרַאּלִ יָעה ְוסֹופֹו ּבְ ְפׁשִ תֹו ּבִ ִחּלָ יב  -ּתְ ֵעי ְלךָ  - "ַחּיָ יּבָ    ,לֹא ּתִ

ָאַמר ַמאן ּדְ א ּדְ יּבָ ֵעי ְלָך ַאּלִ יּבָ י ּתִ אֹוֶנס " :ּכִ יָעה ְוסֹופֹו ּבְ ְפׁשִ תֹו ּבִ ִחּלָ טּור –ּתְ    ?ַמאי –" ּפָ
  

יָון  יָעה ְוסוֹ ּדְ ִמי ָאְמִריַנן ּכֵ ְפׁשִ תֹו ּבִ ִחּלָ אֹוֶנס ּתְ טּור,  - פֹו ּבְ   ּפָ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

יָעה הּוא,  ְפׁשִ ּה ּבִ   ָהָכא ּכּוּלָ
ֵעי ֵליּה ְלַנּט כֵ ּדְ    נח,ב ְקִריָבה ָלּה ְלֵמיַלד, ִאיּבָ ָקא ָחֵזי ּדִ ּה ְט ּוְלִאְס ^ ּוָרּה יָון ּדְ ַגּוָ   ?ּמּוֵרי ּבְ

  
יקוּ     .ּתֵ

   
  

  רש"י
. בלאו לידה תחלתו בפשיעה

היה לו לשומרה שלא תכנס 
   ותאכל:

. לא היה יודע וסופו באונס
  שתלד: 

. להשמר ולאסטמורי בגוה
  ולהזהר בה:
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יָקה?" ִהּזִ ֶ ֶמת ַמה ׁשּ ּלֶ יַצד ְמׁשַ    ּכֵ
ה ִהיא ָיָפה. [ ה ָהְיָתה ָיָפה ְוַכּמָ ּמָ ֶדה ּכַ אֹוָתּה ׂשָ ית ְסָאה ּבְ ִמין ּבֵ   ׁשָ

ְמעֹון י ׁשִ    אֹוֵמר: ַרּבִ
מּוִרים.  ירֹות ּגְ ֶמת ּפֵ ּלֶ מּוִרים ְמׁשַ ירֹות ּגְ   ָאְכָלה ּפֵ

  ְסָאה,  -ִאם ְסָאה 
  ]ָסאַתִים. -ִאם ָסאַתִים 

  
י    ?ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ

  
  : ָנהַרב ַמּתָ ָאַמר 

ֵדה ַאֵחר"ָאַמר ְקָרא: ּדְ  ׂשְ ִמין  - (שמות כב, ד) 164"ּוִבֵער ּבִ ָ ׁשּ ד ׁשֶ ֵדה ַאֵחרְמַלּמֵ ב ׂשְ   . ַעל ּגַ
  

ֵדה ַאֵחר"ַהאי  ׂשְ ֵעי ֵליּה ְלַאּפּוֵקי  -  (שמות כב, ד) "ּוִבֵער ּבִ יםִמּבָ   ! ְרׁשּות ָהַרּבִ
  

ן ֵדהִלְכּתֹוב ַרֲחָמָנא  ,ִאם ּכֵ ׂשְ   , "ירוֹ ֲחֵב  "ּוִבֵער ּבִ
ֵדה ַאֵחר", ַמאי  ֵדה ַאֵחר"ִאי ַנִמי "ׂשְ ׂשְ    ?"ּבִ

ֵדה ַאֵחר.  ב ׂשְ ִמין ַעל ּגַ ָ ׁשּ   ׁשֶ
  

יּה ְלָהִכי  ֲאָתאְוֵאיָמא ּכּוּלֵ   , הּוא ּדַ
ים    ְמָנַלן?  -ְלַאּפּוֵקי ְרׁשּות ָהַרּבִ

  
י  ּבֵ ֵביּה ַרֲחָמָנא ּגַ ן, ִלְכּתְ לּוִמיןִאם ּכֵ ׁשְ ֵדהוּ ּתַ ֵדה ַאֵחר",  : "ֵמיַטב ׂשָ ׂשְ ם ּבִ ּלֵ ְרמֹו ְיׁשַ   ּוֵמיַטב ּכַ

י  ּבֵ ְכַתֵביּה ַרֲחָמָנא ּגַ ה ִלי ּדִ   ? "ּוִבֵער"ָלּמָ
ּה  ַמע ִמיּנָ י :ׁשְ ְרּתֵ    .ּתַ

  
  
  

                                                           
164
ִעיר  ח ֶאת ּבְ ּלַ ֶדה אֹו ֶכֶרם ְוׁשִ י ַיְבֶער ִאיׁש ׂשָ םּכִ ּלֵ ְרמֹו ְיׁשַ ֵדהּו ּוֵמיַטב ּכַ ֵדה ַאֵחר ֵמיַטב ׂשָ ׂשְ   ֹו ּוִבֵער ּבִ
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ה ִהיא ָיָפה[  ה ָהְיָתה ָיָפה ְוַכּמָ ּמָ ֶדה ּכַ אֹוָתּה ׂשָ ית ְסָאה ּבְ ִמין ּבֵ   . ]ׁשָ

  
ְייִמיַנן?    ֵהיִכי ׁשָ

  
יָאַמר  ר ֲחִניָנא ַרּבִ   : יֹוֵסי ּבַ

ים ְסִאין.  ִ ׁשּ ׁשִ   ְסָאה ּבְ
  

י אי ַרּבִ   ָאַמר:  ַיּנַ
ְרַקב ּבְ  יםּתַ ְרַקּבִ ים ּתַ ִ ׁשּ   . ׁשִ

  
ה   ָאַמר:  ִחְזִקּיָ

ים ְקָלִחים ִ ׁשּ ׁשִ   .ֶקַלח ּבְ
  

   :ֵמיִתיֵבי
ִיים, "   ָאְכָלה ַקב אֹו ַקּבַ

ֵמיֶהן,  ם ּדְ ּלֵ ׁשַ   ֵאין אֹוְמִרים תְּ
ִאיּלּו  א רֹוִאין אֹוָתּה ּכְ ֲעִרים אֹוָתּה  ִהיאֶאּלָ ה, ּוְמׁשָ   . "ֲערּוָגה ְקַטּנָ

ְפֵני ַעְצָמּה?  -ַמאי ָלאו    ּבִ
  

ים.  ִ ׁשּ ׁשִ   לֹא, ּבְ
  

ַנן נּו ַרּבָ   :ּתָ
ִמין " יחֹו,  - ַקבֵאין ׁשָ ּבִ ׁשְ ּמַ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

ית ּכֹור  ֵני -ְולֹא ּבֵ ּפֹוְגמוֹ  ִמּפְ    ."ׁשֶ
  

  ָאַמר? ַמאי ָק 
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
  ָהִכי ָקָאַמר: 

ים  ים ַקּבִ ִ ׁשּ ׁשִ ִמין ַקב ּבְ יק,  - ֵאין ׁשָ יַח ַמּזִ ּבִ ׁשְ ּמַ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
ים ּכֹוִרין  ִ ׁשּ ׁשִ ּפֹוֵגם  -ְולֹא ּכֹור ּבְ ֵני ׁשֶ יקִמּפְ    .ַמּזִ

  
ר ָמנֹוַח ַמְתִקיף ָלּה    : ַרב הּוָנא ּבַ

ית ּכֹור"ַהאי  ֵעי ֵליּה "וְ  ,"ְולֹא ּבֵ    !לֹא ּכֹור" ִמּבָ
  

א    ,ֶאּלָ
ר ָמנֹוַח ָאַמר  ֵמיּה  ַרב הּוָנא ּבַ ְ ֵריּה ּדְ ִמׁשּ   : ַרב ִאיָקאּדְ  ַרב ַאָחא ּבְ

  ָהִכי ָקָתֵני: 
ְפֵני ַעְצמֹו " ִמין ַקב ּבִ ק,  -ֵאין ׁשָ יַח ִניּזָ ּבִ ׁשְ ּמַ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

ית ּכֹור  ּבֵ ּפֹוֵגם ִני -ְולֹא ַקב ּבְ ֵני ׁשֶ ק, ִמּפְ   ּזָ
ים ִ ׁשּ ׁשִ א ּבְ   . "ֶאּלָ

  
א ֵמַחְבֵריּה,  ּבָ ַקץ ַקׁשְ ְבָרא ּדְ   ַההּוא ּגַ

לּוָתא,  ֵריׁש ּגָ יּה ּדְ   ֲאָתא ְלַקּמֵ
א ָהוּו ַקְייִמי ,ְלִדיִדי ֲחִזי ִלי: ָאַמר ֵליּה  ִקיּנָ אָלָתא ּבְ וּו ֵמָאה זּוֵזי ,ּוְתָלָתא ּתָ    ,ְוָהוּו ׁשָ

ָלִתין ּוְתלָ  א. ִזיל ַהב ֵליּה ּתְ   ָתא ְוִתיְלּתָ
ַפְרָסָאה יָנא ּדְ ָדֵאין ּדִ לּוָתא ּדְ י ֵריׁש ּגָ ּבֵ ה ִלי?  ,ָאַמר: ּגַ   ָלּמָ

  
יּה    , ַרב ַנְחָמןּדְ ֲאָתא ְלַקּמֵ

ים.  ִ ׁשּ ׁשִ   ָאַמר ֵליּה: ּבְ
  

  רש"י

. לבית סאה היכי שיימינן
   דמתני':

. האי בית סאה סאה בס' סאין
שביל ערוגה דקתני במתני' דב

אחת שמין בית סאה לאו בית 
סאה באנפי נפשה שיימינן 
דמכחישין ליה למזיק לפי שבית 
סאה נמכרת ביוקר לפי שמועט 
הוא ואינו מצוי לימכר ועני 
שאין ידו משגת לדמי קרקע 
גדולה קונה אותו ביותר מדמיו 
וקרחת ערוגה של קב או קביים 
חשיב לו לפי דמיו אלא שמין 

ה שוין ורואין ששים סאים כמ
כמה דמים מגיעין לבית סאה 
וחוזרין ושמין כמה נפחתו דמיו 
בשביל קרחת ערוגה זו. וא''ת 
למה הוזכר בית סאה שאם היה 
שמין מתחלה הערוגה בששים 
סאין כמה היו יפין וכמה הן 

לא היה משלם כלום שאין  יפין
קרחת ערוגה קטנה ניכרת 
בששים סאין אבל בבית סאה 

   ניכרת:
. שלשים בששים תרקבין תרקב

סאין שמין ולא ששים דא''כ 
מפסדת ליה לניזק שאין קונין 
מצויין לששים סאין לפי 
שמרובין הן לאדם בינוני 

   ומועטין הן למשופע בנכסים:
. מה שאכלה קלח בס' קלחים

   בס' שיעורין כמותו:
. כמו שנמכרין קב משלם דמיהן

   או קביים בשוק:
 . וקשיאמאי לאו בפני עצמו

   לכולהו:
. ולכל חד כדאית לא בששים

   ליה:
. אין שמין קב בששים קבים

אם אכלה קב אין שמים בששים 
   קבים:

. דששים מפני שמשביח מזיק
קבים אין להם מכר מפני 
שמרובין הן לעני ומועטין 
לבינוני וכל שכן לעשיר ועוד 
שאין קרחת קב ניכרת בששים 

   קבים:
. אכלה ולא כור בששים כורין

תבואה אין שמין אותה כור 
בששים כורין. מפני שפוגם 
מזיק. לפי שאדם המשופע 
בנכסים ותאב לקנות קרקע 
גדולה קונה אותה כשהוא 
מוצאה בהרבה יותר מדמיו 
ועוד קרחת כור גדולה היא מאד 

   אלא כל סאה שמין בששים:
. כדקתני אין ולא כור מבעי ליה

   שמין קב ולא קתני בית קב:
ן קרחתו . איקב בבית כור

   נראית:
   . שלשים סאה:כור

   . דקל:קשבא
. ריש גלותא אני אמר ליה

   ראיתי:
. ותלתא תאלתא בקינא הוו

   שלשה דקלים זה אצל זה:
. שאינו דין דינא דפרסאה

   תורה:
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  : ָרָבאָאַמר ֵליּה 
ִנְזֵקי גּופֹו? ִנְזֵקי ָממֹונֹו, יאְמרּו ּבְ    !ִאם ָאְמרּו ּבְ

  
ֵייַא ָאַמר ֵליּה    : ָרָבאלְ  ּבַ

יךְ  ְעּתֵ ִנְזֵקי גּופֹו ַמאי ּדַ    ?ּבְ
ַתְנָיא:    ּדְ

ל ֲחֵבירֹו ְסָמָדר " ְרמֹו ׁשֶ יר ּכַ ְבּכִ    –ַהּמַ
אן ה ִהיא ָיָפה ְלַאַחר ִמּכָ ה ָהְיָתה ָיָפה קֹוֶדם ָלֵכן ְוַכּמָ ּמָ   , "רֹוִאין אֹותֹו ּכַ

ים לֹא ָקָתֵני ִ ׁשּ ׁשִ    .ְוִאיּלּו ּבְ
י ּבֵ ֶהְמּתֹו ַנִמי ַאּטּו ּגַ ְווָנא?  ,ּבְ י ַהאי ּגַ ְנָיא ּכִ   ִמי לֹא ּתַ

ַתְנָיא    :ּדְ
   :ָקְטָמה ְנִטיָעה"

י   אֹוֵמר:  יֹוֵסי ַרּבִ
ַלִים אֹוְמִרים:  ירּוׁשָ ּבִ   ּגֹוְזֵרי ְגֵזירֹות ׁשֶ

ָנָתּה  ת ׁשְ י ֶכֶסף,  - ְנִטיָעה ּבַ תֵּ   ׁשְ
ִנים  י ׁשָ תֵּ ת ׁשְ ָעה ֶכֶסף.  -ּבַ   ַאְרּבָ

  

   :ה ָחִזיזָאְכָל 
י ִליִלי ַרּבִ   אֹוֵמר:  יֹוֵסי ַהּגְ

ּבוֹ  יר ׁשֶ ׁשּוּיָ ּמְ   .ִניּדֹון ּבַ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ה ִהיא ָיָפה.  ה ָהְיָתה ָיָפה, ְוַכּמָ ּמָ   רֹוִאין אֹוָתּה ּכַ
   

   :ָאְכָלה ְסָמָדר   נט,א
י ַע  ַרּבִ   אֹוֵמר:  ְיהֹוׁשֻ

ִאיּלּו ֵהן ֲעָנִבים ֵצר רֹוִאין אֹוָתן ּכְ   .עֹוְמדֹות ִליּבָ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוְ 

ה ָהְיָתה ָיָפה ּמָ ה ִהיא ָיָפה ,רֹוִאין ּכַ    .ְוַכּמָ
י ְמעֹון ַרּבִ ן ְיהּוָדה ׁשִ ּום  ּבֶ יאֹוֵמר ִמׁשּ ְמעֹון ַרּבִ   : ׁשִ

ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ    :ּבַ
ָאְכָלה לּוְלֵבי ְגָפִנים ְזַמן ׁשֶ   ִיחּוֵרי ְתֵאִנים,  ,ּבִ

ים, אֹו ּבֹוֶסר ֲאָב  ּגִ ֵצר - ל ָאְכָלה ּפַ ִאיּלּו ֲעָנִבים עֹוְמדֹות ִליּבָ   . "רֹוִאין אֹוָתן ּכְ
ה ִהיא ָיָפה ֲחָכִמיםוַ " :ָקָתֵני ִמיַהת ה ָהְיָתה ָיָפה ְוַכּמָ ּמָ   , "אֹוְמִרים: רֹוִאין אֹוָתן ּכַ

ים" :ְולֹא ָקָתֵני ִ ׁשּ ׁשִ   . "ּבְ
א ַמאי ִאית ְלָך ְלֵמיַמר ים,  ?ֶאּלָ ִ ׁשּ ׁשִ   ּבְ

ים.  ִ ׁשּ ׁשִ   ָהָכא ַנִמי ּבְ
  
  
  
  
  
  

  רש"י
. בס' להקל על אם אמרו

   המזיק:
. במה שאכלה בנזקי ממונו

   בהמתו והזיקה:
. שמזיק יאמרו בנזקי גופו

   ידים שקצץ לדקל:בעצמו ב
   . שיחת וכילה:המבכיר כרמו

. בהמה קטמה נטיעה גרסינן
   שקטמה נטיעה:

. קונסי קנסות גוזרי גזירות
אדמון וחנן בן אבשלום בפרק 

   בתרא דכתובות:
   . שחת:חזיז

. רואין את במשוייר שבה
הנותר לפי מה שתעלה כל ערוגה 

   וערוגה בימי הקציר ומשלם:
לימכר . הקרקע כמה היתה יפה

  כשהיא עם השחת: 
. ענבים דקין בהתחלתן סמדר

   לאחר שפרחו מיד:
. הקרקע לימכר וכמה היא יפה

   כשהיא סמדר ולהקל באו:
   . בנישומין אגב קרקע:בד''א

. בזמן שאכלה לולבי גפנים
האשכולות נראה בחניטת 
הגפנים וניכר ועדיין לא פרח 
להיות הענבים גמורים והוא 

   ם:לולב וכן יחור בתאני
. בתאנה או אבל אכלה פגים

בוסר בענבים שהן כפול הלבן 
והוו כפירות גמורים רואין אותן 

   כו':



  ""הכונס –מסכת בבא קמא פרק ו' 
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   :ָאְכָלה ָחִזיז[ 

ִליִלי י יֹוֵסי ַהּגְ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ּבוֹ  יר ׁשֶ ׁשּוּיָ ּמְ   ].ִניּדֹון ּבַ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

י ִליִלי וְ  ַרּבִ ייֹוֵסי ַהּגְ ָבר ֶאָחדיִ  ַרּבִ ָמֵעאל ָאְמרּו ּדָ   .ׁשְ
  

י ִלילִ  ַרּבִ ֲאָמַרןיֹוֵסי ַהּגְ   .י ָהא ּדַ
  

י ָמֵעאל ַרּבִ    :ִיׁשְ
ַתְנָיא    :ּדְ

ם"" ּלֵ ְרמֹו ְיׁשַ ֵדהּו ּוֵמיַטב ּכַ   , (שמות כב, ד) 165"ֵמיַטב ׂשָ
ק ל ִניּזָ ֵדהּו ׁשֶ ק,  ,ֵמיַטב ׂשָ ל ִניּזָ ְרמֹו ׁשֶ   ּוֵמיַטב ּכַ

ְבֵרי  יּדִ ָמֵעאל ַרּבִ    .ִיׁשְ
י   אֹוֵמר:  ֲעִקיָבא ַרּבִ

תּוב ֶא  א ַהּכָ ית, לֹא ּבָ ִקין ִמן ָהִעיּדִ יּזָ א ִלְגּבֹות ַלּנִ   ּלָ

ׁש ְוַק    . "ל ָוחֹוֶמר ַלֶהְקּדֵ
ר ָאִבין,  ַרב ִאיִדי ּבַ יָמא ּכְ   ְולֹא ּתֵ

ר ָאִביןָאַמר ּדְ    : ַרב ִאיִדי ּבַ
ין ָהֲערּוגֹות,  ָאְכָלה ֲערּוָגה ּבֵ גֹון ׁשֶ   ּכְ

ה ֲהַואי,  חּוׁשָ   ְולֹא ָיְדִעיַנן ִאי ּכְ
ֵמיָנה ֲה    ַואי, ִאי ׁשְ

א.  ּתָ א ָהׁשְ ִאיּכָ יָטב ּדְ ּמֵ ֵמיָנה ּבַ ים ׁשְ ּלֵ ָאַמר: קּום ׁשַ   ּדְ
ָהִכי ָלא ָאְמִריַנן,    ּדְ

   ?ַמאי ַטֲעָמא
  . יא ֵמֲחֵבירֹו ָעָליו ָהְרָאָיהַהּמֹוִצ 
א    :ֶאּלָ

יּה, ּבְ  ְלַקּמֵ יָטב ּדִ   ּמֵ
   ?ּוַמאי ִניהוּ 

ָסֵליק.  י ֵהיָאְך ּדְ   ּכִ
  
  
  

                                                           
165
לֵּ   ְרמֹו ְיׁשַ ֵדהּו ּוֵמיַטב ּכַ ֵדה ַאֵחר ֵמיַטב ׂשָ ׂשְ ִעירֹו ּוִבֵער ּבִ ח ֶאת ּבְ ּלַ ֶדה אֹו ֶכֶרם ְוׁשִ י ַיְבֶער ִאיׁש ׂשָ   םּכִ

  רש"י
. אותה שומא לנזקין מן העידית

ששמו ב''ד מאה או מאתים 
יגבה קרקע במאה או במאתים 

  מן העידית שבנכסיו:
. דהאי מיטב של ניזק ולא תימא

ישמעאל וקשיא לן  ַרִּבידקאמר 
לה כחושה משלם בפ''ק אכ

שמינה ותרצה רב אידי כגון 
שאכלה כו' דהמוציא מחבירו 
עליו הראיה וכחושה הוא 
דמשלם אלא מאי מיטב דניזק 

ישמעאל לאו  ַרִּבידקאמר 
בספיקא מיירי וה''ק אותה 
ערוגה שאכלה ישלם כפי מה 
שהיתה ראויה להטיב ולהשביח 

   לקמיה:
. בימות כי היאך דסליק

  הקציר:
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   :ָאַמר ָמר

י" ן ְיהּוָדה ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ ּום ׁשִ י אֹוֵמר ִמׁשּ ְמעֹון ַרּבִ   : ׁשִ
ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ ָאְכָלה לּוְלֵבי ְגָפִנים ְוִיחּוֵרי ְתֵאִנים :ּבַ   . "ׁשֶ

  
ֵצר.  - "ְסָמָדר"ָהא  ִאיּלּו ֲעָנִבים עֹוְמדֹות ִליּבָ   רֹוִאין אֹוָתן ּכְ

ים" :ֵאיָמא ֵסיָפא ּגִ ֵצרּדְ  הּוא ,אֹו ּבֹוֶסר ָאְכָלה ּפַ ִאיּלּו ֲעָנִבים עֹוְמדֹות ִליּבָ   , "רֹוִאין אֹוָתן ּכְ
ה ִה  - "ְסָמָדר"ָהא  ּמָ ה ָהְיָתה ָיָפהרֹוִאין אֹוָתן ּכַ   ! יא ָיָפה ְוַכּמָ

  
  : ָרִביָנאָאַמר 

רֹוְך ּוְתֵני:    ּכְ
ָבִרים ֲאמּוִרים" ה ּדְ ּמֶ ְזַמן :ּבַ ָאְכָלה לּוְלֵבי ְגָפנִ  ּבִ    ים ְוִיחּוֵרי ְתֵאִנים,ׁשֶ

ֵצרְסָמָדר  ָאְכָלהֲאָבל  ִאיּלּו ֲעָנִבים עֹוְמדֹות ִליּבָ ין אֹו ּבֹוֶסר, רֹוִאין אֹוָתן ּכְ ּגִ   . "ּפַ
  

   ,ִאי ָהִכי
י ן ְיהּוָדה ַהְיינּו  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ יׁשִ ַע!  ַרּבִ   ְיהֹוׁשֻ

  
יַנְייהוּ  א ּבֵ    :ִאיּכָ

ַחׁש ּגּוְפָנא    .ּכְ
  י. יֵמ ְוָלא ְמַסיְּ 

  
ֵיי   ָאַמר:  ַאּבַ

יֵמ  יֵמי ּוְמַסּיְ    ,יְמַסּיְ
ָחֵייׁש ִלְכַחׁש ּגּוְפָנא א ּדְ ּנָ    ?ַמאן ּתַ

י ן ְיהּוָדה ִהיא,  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   ׁשִ
ַתְנָיא    :ּדְ

י" ן ְיהּוָדה ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ ּום  ׁשִ יאֹוֵמר ִמׁשּ ן ְמַנְסָיא ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ   : ׁשִ
ּלֵ  -אֹוֵנס  ַערֵאינֹו ְמׁשַ    ,ם ֶאת ַהּצַ

ְעָלּה,  ַחת ּבַ ּסֹוָפּה ְלִהְצַטֵער תַּ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
אֹוֶנסלוֹ  ָאְמרּו  ָרצֹון ְלִנְבֶעֶלת ּבְ    .": ֵאינֹו ּדֹוֶמה ִנְבֶעֶלת ּבְ

  
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ֵאי ּנָ יוְ  ,ָהֵני ּתַ ָבר ֶאָחד.  ַרּבִ ן ְיהּוָדה, ָאְמרּו ּדָ ְמעֹון ּבֶ   ׁשִ

  
י ְמעֹון ּבֶ  ַרּבִ ֲאָמַרן - ן ְיהּוָדה ׁשִ    .ָהא ּדַ

  
ֵאי ַמאי ִהיא ּנָ    ?ָהֵני ּתַ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

י"   אֹוֵמר:  יֹוֵסי ַרּבִ
ה.    ְנִכי ַחּיָ
אי ן ַעּזַ   אֹוֵמר:  ּבֶ

  . "ְמזֹונֹותְנִכי 
  

ָאַמר ה" :ַמאן ּדְ ן ְנִכי ְמזֹונֹות,  - "ְנִכי ַחּיָ ּכֵ ל ׁשֶ   ּכָ
ָאַמר ה לֹא, -" ְנִכי ְמזֹונֹות" :ּוַמאן ּדְ   ֲאָבל ְנִכי ַחּיָ

ה ֲעָיא ַחּיָ ִקיָחא ִהיא ְולֹא ִמּבָ יִדי ּפְ ָתא ּדִ ָאַמר ֵליּה: ִאּתְ    .ּדְ
  
  

  רש"י

. לאחר שפרחו הענבים רסמד
   מיד ולולבין קודם שפרחו:

. הוסיף סמדר עמהם כרוך ותני
   במשנה:

. לנכות מן כחש גופנא
התשלומין מה שיכחישו 
הענבים בגפנים אם יעמדו שם 
עד הבציר שתמיד יונקים 

   לחלוח הגפן:
אביי אמר מסיימי ומסיימי 
ומאן תנא דחייש לכחש גופנא 

כתא . דשמענא ליה בדו'שַרִּבי
   אחריתי:

. אלמא מנכין שסופה להצטער
מן התשלומין כפי מה שעתידה 

   להכחיש:
. בדמי ולדות קמיירי נכי חיה

דמנכה לו מה שהבעל עתיד 
ליתן בשכר המיילדת ונזק 
האשה שהיא נזוקה ומצטערת 
עכשיו יותר משיש לה חיה הרי 
הוא משלם לאשה נזק וצער 
ונמצא הכל בכלל ומדמי ולדות 

לבעל מנכין שכר  שהוא נותן
   חיה:

. שהוא צריך להוסיף נכי מזונות
על מזונות אשתו בימי קישויה 
והשתא אין קישוי אלמא מנכינן 

   מה שהוא עתיד להוציא:
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א ֵמַחְבֵריּה, [ ּבָ ַקץ ַקׁשְ ְבָרא ּדְ   ַההּוא ּגַ
לּוָתא,  ֵריׁש ּגָ יּה ּדְ   ֲאָתא ְלַקּמֵ

ִקינָּ  ,ְלִדיִדי ֲחִזי ִלי: ָאַמר ֵליּה  אָלָתא ּבְ וּו ֵמָאה זּוֵזי ,א ָהוּו ַקְייִמיּוְתָלָתא ּתָ    ,ְוָהוּו ׁשָ
א.  ָלִתין ּוְתָלָתא ְוִתיְלּתָ   ִזיל ַהב ֵליּה ּתְ

ַפְרָסָאה יָנא ּדְ ָדֵאין ּדִ לּוָתא ּדְ י ֵריׁש ּגָ ּבֵ ה ִלי?  ,ָאַמר: ּגַ   ָלּמָ
  

יּה    , ַרב ַנְחָמןּדְ ֲאָתא ְלַקּמֵ
ים. ִ ׁשּ ׁשִ    ]]]]ָאַמר ֵליּה: ּבְ

  
א ּפָ ֵריּה ַר וְ  ַרב ּפַ ַע ּדְ  ב הּוָנא ּבְ ָווֵתיּה  ַרב ְיהֹוׁשֻ יםּדְ ֲעבּוד עּוְבָדא ּכְ ִ ׁשּ ׁשִ    .ַרב ַנְחָמן ּבְ

  
 ְ    :ָנא ַאֲחִריָנאִליׁשּ

א ּפָ ֵריּה וְ  ַרב ּפַ ַע ּדְ  ַרב הּוָנא ּבְ ַאְרָעא.  ַרב ְיהֹוׁשֻ ב ְקִטיָנא ּדְ ְקָלא ַאּגַ מּו ּדִ   ׁשָ
  

ָווֵתיּה  א ּדְ ְוִהְלְכָתא ּכְ ּפָ ֵריּה ַרב ּפַ ַע ּדְ ְוַרב הּוָנא ּבְ ַאְרָמָאה - ַרב ְיהֹוׁשֻ ִדְקָלא ּדְ    .ּבְ
לּוָתא  ֵריׁש ּגָ ָווֵתיּה ּדְ ְרָסָאה -ְוִהְלְכָתא ּכְ ִדְקָלא ּפַ    .ּבְ

  
ׁשּוָקא ^ֱאִליֶעֶזר ְזֵעיָרא    נט,ב ֵמי, ְוָקֵאי ּבְ ים ְמָסאֵני אּוּכָ ָעא, ּדִ ֲהָוה ַסּיֵ   ְנַהְרּדְ

ֵב  חּוהּו ּדְ ּכְ ָנא ָהֵני ְמָסאֵני? ַאׁשְ לּוָתא ְוָאְמרּו ֵליּה: ַמאי ׁשְ   י ֵריׁש ּגָ
יְלָנא  ָקא ִמַאּבֵ ַלִיםַא ָאַמר ְלהּו: ּדְ    .ְירּוׁשָ

יַבת ְלִאיְתַאּבּוֵלי  ַלִים? ַא ָאְמרּו ֵליּה: ַאּתְ ֲחׁשִ   ְירּוׁשָ
   .בּור יּוֲהָרא ֲהָוהָס 

   .ַאְתיּוּה ַוֲחָבׁשּוהַּ 
ְבָרא ַר  ה ֲאָנא. ָאַמר ְלהּו: ּגַ   ּבָ

  ָאְמרּו ֵליּה: ְמָנא ָיְדִעיַנן? 
ָתא.  ְייכּו ִמיּלְ ֵעי ִמיּנַ ָתא, אֹו ֲאָנא ִאיּבָ אי ִמיּלְ עּו ִמיּנַ   ָאַמר ְלהּו: אֹו ַאּתּון ּבְ

 . ֵעי ַאּתְ   ָאְמרּו ֵליּה: ּבְ
ם?  ּלֵ ַקץ ּכּוְפָרא ַמאי ְמׁשַ   ָאַמר ְלהּו: ַהאי ַמאן ּדְ

ם  ּלֵ ֵמי ּכּוְפָרא. ָאְמרּו ֵליּה: ְמׁשַ   ּדְ
ְמֵרי!    ְוָהא ָהוּו ּתַ

ְמֵרי.  ֵמי ּתַ ם ּדְ ּלֵ   ָאְמרּו ֵליּה: ְמׁשַ
יּה?  ַקל ִמיּנֵ ְמֵרי ׁשְ   ָאַמר ְלהּו: ְוָהא ָלאו ּתַ

   .ָאְמרּו ֵליּה: ֵאיָמא ָלן ַאּתְ 
ים.  ִ ׁשּ ׁשִ   ָאַמר ְלהּו: ּבְ

ָווִתיְך?    ָאְמרּו ֵליּה: ַמאן ָאַמר ּכְ
מוּ ָאַמר ְלהּו: ָהא  יםׁשְ ינֹו ַקּיָ   . ֵאל ַחי ּוֵבית ּדִ

יּה  ַדרּו ַקּמֵ מּוֵאלּדִ ׁשְ   , ׁשְ
יר ָקָאַמר ְלכוּ  ּפִ ים ָאַמר ְלהּו: ׁשַ ִ ׁשּ ׁשִ    .ּבְ

ְבקּוהוּ     .ְוׁשַ
  
  
  
  

  רש"י
. חשוב הוא מאד דקלא פרסאה

  ונישום בפני עצמו: 
   . מנהג אבלים:מסאני אוכמי

. בתמרים כבוסר כופרא
   בענבים:

ימכר . אינו כלום לדמי כופרא
   עכשיו:

   . לאחר זמן:והא הוו תמרי
. עם הקרקע דהכל בששים

בכלל שהקונה קרקע בפירותיה 
נותן עיניו קצת בשבח של אחר 

   זמן:
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י" ְמעֹון ַרּבִ   אֹוֵמר:  ׁשִ

מּוִרים ירֹות ּגְ   ָאְכָלה ּפֵ
מּוִרים. [ ירֹות ּגְ ֶמת ּפֵ ּלֶ   ְמׁשַ

  ה, ְסָא  -ִאם ְסָאה 
   "]ָסאַתִים –ִאם ָסאַתִים 

  
   ?ַמאי ַטֲעָמא

  
ָאַמר ַרֲחָמָנא  ֵדה ַאֵחר"ָהא ּדְ ׂשְ ֶדה,  -  (שמות כב, ד) 166"ּוִבֵער ּבִ ָ ב ַהׂשּ ִמין ַעל ּגַ ָ ׁשּ ד ׁשֶ   ְמַלּמֵ

י  ֶדה, ּדְ י ִמיִד ָהֵני ִמיּלֵ ָ   ָצִריְך ַלׂשּ
יָון  -ָהֵני  ֵעיַנְייהוּ ּדְ ּכֵ ֶדה ּבְ ָ ּלּוֵמי ,לֹא ְצִריִכי ַלׂשּ ֵעי ׁשַ    .ּבָ

  
יאָאַמר  ר ִחּיָ יָאַמר  ַרב הּוָנא ּבַ א ַרּבִ ר ַאּבָ   : ִיְרְמָיה ּבַ

ן  יכְּ  ַרבּדָ   ֵמִאיר,  ַרּבִ
יּוָפַסק ִהְלְכָתא כְּ  ְמעֹון ַרּבִ    .ׁשִ

  
ן " יכְּ  ַרבּדָ   , "ֵמִאיר ַרּבִ

ַתְנָיא    :ּדְ
ַתב ָלִראׁשֹון ְולֹא ָחְתָמה לוֹ "    ,ּכָ

ִני ֵ ָתּה  -ְתָמה לֹו ְוָח  ,ַלׁשּ תּוּבָ ָדה ּכְ   ,ִאּבְ
ְבֵרי  יּדִ    .ֵמִאיר ַרּבִ

י   אֹוֵמר,  ְיהּוָדה ַרּבִ
יִתי ְלַבְעִלי ּתאַמר: ַנַחת רּוַח ָעׂשִ    ,ְיכֹוָלה ִהיא ׁשֶ

ֶכם ָעַלי ם ַמה ּלָ   . ?"ַאתֶּ
  
יּוָפַסק ִהְלְכָתא כְּ " ְמעֹון ַרּבִ   , "ׁשִ

ְתַנן י ָהא ּדִ    :ּכִ
י" ְמעֹון ַרּבִ   ֵמר: אוֹ  ׁשִ

מּוִרין  ירֹות ּגְ מּוִרין,  -ָאְכָלה ּפֵ ירֹות ּגְ ֶמת ּפֵ ּלֶ   ְמׁשַ
  ְסָאה,  -ִאם ְסָאה 

  .  "ָסאַתִים -ִאם ָסאַתִים 
  
  
   

                                                           
166
ח ֶאת (בע  ּלַ ֶדה אֹו ֶכֶרם ְוׁשִ י ַיְבֶער ִאיׁש ׂשָ םּכִ ּלֵ ְרמֹו ְיׁשַ ֵדהּו ּוֵמיַטב ּכַ ֵדה ַאֵחר ֵמיַטב ׂשָ ׂשְ ִעירֹו ּוִבֵער ּבִ   ירה) ּבְ

  רש"י
   . מעשה עבד:דן רב

. כלומר לימד פסק הלכתא
'ש ַרִּבילתלמידים שהלכה כ

   הלכה פסוקה לדורות:
. שדה המיוחדת לא חתמה לו

   לכתובה:
לא מצית לומר . ואבדה כתובתה

נחת רוח עשיתי לבעלי דא''כ 
הוה לה למעבד לראשון אלא 

   ודאי גמרה ומקניא:
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ָנה             ִמׁשְ

ְרׁשּות,  ּלא ּבִ ֵדה ֲחֵבירֹו ׁשֶ תֹוְך ׂשְ יׁש ּבְ ְגּדִ   ַהּמַ
ֶדה  ָ ַעל ַהׂשּ ל ּבַ ֶהְמּתֹו ׁשֶ טּור, - ַוֲאָכָלָתן ּבְ    ּפָ

ֶהן  ָקה ּבָ יב,  -ְוִאם הּוּזְ ִדיׁש ַחּיָ ַעל ַהּגָ   ּבַ
ְרׁשּות  יׁש ּבִ יב - ְוִאם ִהְגּדִ ֶדה ַחּיָ ָ ַעל ַהׂשּ    .ּבַ

   
ָמָרא             ּגְ

ַנן  י, ּדְ ֵליָמא ּתְ ַרּבִ   לֹא ּכְ
י, ָהָאַמר:  ַרּבִ ִאי ּכְ   ּדְ

ל ָע " ַקּבֵ ּיְ מֹורַעד ׁשֶ ִית ִלׁשְ ַעל ַהּבַ   ! "ָליו ּבַ
  

ּפָ ָאַמר    : אַרב ּפַ
ֵרי ָעְסִקיַנן י ּדָ ר ּבֵ ַנּטָ    .ָהָכא ּבְ

ָאַמר ֵליּה ּדְ  יָון ּדְ יל ּוְגדֹוׁש" :ּכֵ יל ְוֶאְנַטר ְלָך" הּוא -"ַעּיֵ    ."ַעּיֵ
   

  רש"י
. שומר הגרנות נטר בי דרי

שמנהגן היה לעשות כל בני 
הבקעה בגורן אחד זה גדישו 
וזה גדישו וממנין שומר ובההיא 

   אפי' רבי מודה:
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ָנה             ִמׁשְ

ַיד ֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן  ֵעָרה ּבְ ֹוֵלַח ֶאת ַהּבְ ִדיֵני ָאָדם,  -ַהׁשּ טּור ּבְ ִדיֵני ּפָ יב ּבְ ַמִיםְוַחּיָ   .ׁשָ
ַח  ּקֵ ַיד ּפִ ַלח ּבְ יב -ׁשָ ַח ַחּיָ ּקֵ   . ַהּפִ

יב.  -ֶאָחד ֵהִביא ֶאת ָהאּור ְוֶאָחד ֵהִביא ֶאת ָהֵעִצים  ִביא ֶאת ָהֵעִצים ַחּיָ   ַהּמֵ
יב - ֶאָחד ֵהִביא ֶאת ָהֵעִצים ְוֶאָחד ֵהִביא ֶאת ָהאּור  ִביא ֶאת ָהאּור ַחּיָ   .ַהּמֵ

ה  א ַאֵחר ְוִליּבָ יבַהְמַל  - ּבָ ה ַחּיָ   . ּבֶ
ָתה ָהרּוַח  טּוִרין -ִליּבְ ן ּפְ    .ּכּוּלָ

   
ָמָרא             ּגְ

ֵמיּה  ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר  ְ הּדְ ִמׁשּ   : ִחְזִקּיָ
ה,  ֶחֶלת ְוִליּבָ ַסר לֹו ּגַ ּמָ א ׁשֶ נּו ֶאּלָ   לֹא ׁשָ

ְלֶהֶבת  יב –ֲאָבל ָמַסר לֹו ׁשַ   .ַחּיָ
   ?ַמאי ַטֲעָמא

יו  ְרמּו לוֹ ָקא ַמֲעׂשָ    .ּגָ
  
יַר וְ    ָאַמר:  יֹוָחָנן ּבִ

ְלֶהֶבת  טּור,  -ֲאִפיּלּו ָמַסר לֹו ׁשַ   ּפָ
   ?ַמאי ַטֲעָמא

ְרָמה לוֹ ּדְ ְצָבָתא    ,ֵחֵרׁש ּגָ
יב    ס,א ְווָזא - ְולֹא ִמַחּיַ ְמסֹור לֹו ּגַ ּיִ ָרָגא, ^ַעד ׁשֶ א, ׁשְ ְרמוּ  ,ִסְלּתָ יֵדיּה ּגָ ה ּדִ אי ַמֲעׂשֵ ַההּוא ַוּדַ    .ּדְ

   
  
  

  רש"י
  מתני' 

. דאי המביא את העצים חייב
   רון קמא לא עביד מידי:לאו אח

  
  גמ' 

   . צבת טנליי''ש:צבתא
  . קיצים: גווזא

   . עצים דקים:סלתא
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ַלח " ַח ׁשָ ּקֵ ַיד ּפִ יב -ּבְ ַח ַחּיָ ּקֵ    .ַהּפִ
ה ... [ א ַאֵחר ְוִליּבָ יב - ּבָ ה ַחּיָ    ."]ַהְמַלּבֶ
  

ר ִיְצָחק ָאַמר   : ַרב ַנְחָמן ּבַ
ָתֵני ה" :ַמאן ּדְ ׁש  -  "ִליּבָ ּבֵ ּתַ    ,לֹא ִמׁשְ

ָתֵני ה" :ּוַמאן ּדְ ׁש.  -  "ִניּבָ ּבֵ ּתַ   לֹא ִמׁשְ
  
ָתֵני" ה" :ַמאן ּדְ ׁש לֹא ִמׁשְ  - "ִליּבָ ּבֵ   , "ּתַ

ְכִתיב ת ֵאׁש" :ּדִ ַלּבַ   , (שמות ג, ב) "ּבְ
  
ָתֵני" ה" :ּוַמאן ּדְ ׁש,  - "ִניּבָ ּבֵ ּתַ   לֹא ִמׁשְ

ְכִתיב ָפָתִים" :ּדִ   .  (ישעיה נז, יט) "ּבֹוֵרא ִניב ׂשְ
   

  
  

  רש"י
. כשאדם מדבר מנענע ניבה

   שפתיו ורוח יוצא:
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ָתה ָהרּוַח " טּוִרין -ִלּבְ ן ּפְ   . "ּכּוּלָ
  

ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ
ָתה ָה " ה ְוִלּבְ ֵדי ְלַלּבֹוָתּה ִליּבָ ִלּבּויֹו ּכְ יב -רּוַח, ִאם ֵיׁש ּבְ    .ַחּיָ

טּור –ְוִאם ָלאו    . "ּפָ
  

אי?    ַאּמַ
יָעתוֹ זֹוֶרה "ֶליֱהֵוי כְּ    !"ְורּוַח ְמַסּיְ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ
ד ַאֵחר תֹו ָהרּוַח ִמּצַ ד ֶאָחד, ְוִלּבָ ה ִמּצַ יּבָ ּלִ גֹון ׁשֶ   .ּכְ

  
  ָאַמר:  ָבאָר 

ֵאיָנּה ְמצּוָיה.  רּוַח ׁשֶ תֹו ָהרּוַח ּבְ רּוַח ְמצּוָיה, ְוִלּבָ ה ּבְ יּבָ ּלִ גֹון ׁשֶ   ּכְ
  

י   ָאַמר:  ֵזיָרא ַרּבִ
ָרה ַצּמּוֵרי.  ַצּמְ גֹון ּדְ   ּכְ

  
י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ

יָעתֹו  י ָאְמִריַנן זֹוֶרה ְורּוַח ְמַסּיְ   ּכִ
ת,  ּבָ י ְלִעְנַין ׁשַ   ָהֵני ִמיּלֵ

ֶבת ָאְסָרה ּתֹוָרהְמלֶ ּדִ    . אֶכת ַמֲחׁשֶ
ָעְלָמא הּוא,  - ֲאָבל ָהָכא  ָרָמא ּבְ   ּגְ

ְנָזִקין  טּור –ּוְגָרָמא ּבִ    .ּפָ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  רש"י
. דחייב משום ליהוי כזורה

מלאכה בשבת אע''פ שהרוח 
מסייעתו כשהוא מגביה 
   התבואה ברחת שקורין פליי''א:

   . דלא אהני איהו:מצד אחר
. כגון שליבה ברוח מצויה

כשמתחיל ללבות לא היתה 
הרוח נושבת בחזקה ולא היה 
מבעיר בכך ובאתה רוח שאינה 
מצויה ולבתו דמילתא דלא 
סליק אדעתא הוא אבל זורה 
לענין שבת סגי לה ברוח מצויה 

   ולהכי איכוין:
. לשון אישתא צמרה צמורי

צמירתא (שבת דף סז.) חמימות 
לא כלומר שלא נפח ממש א

בנשימה כדרך המחמם 
בנשימתו את ידיו דאין זה ליבוי 

   כלל:
. נתקיימה מלאכת מחשבת

מחשבתו דניחא ליה ברוח 
  מסייעתו:
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ָנה             ִמׁשְ

ֵעָרה, ְוָאְכָלה ֵעִצים אֹו ֲאָבִנים אֹו ָעָפר  ֹוֵלַח ֶאת ַהּבְ יב,  -ַהׁשּ   ַחּיָ
ֱאַמר: ּנֶ י ֵתֵצא ֵאׁש  ׁשֶ ֶדהּוָמְצָאה קֹ  "ּכִ ָ ָמה אֹו ַהׂשּ ִדיׁש אֹו ַהּקָ    ,ִצים ְוֶנֱאָכל ּגָ

ְבִע  ם ַהּמַ ּלֵ ם ְיׁשַ ּלֵ ֵעָרה"יׁשַ    .(שמות כב, ה) ר ֶאת ַהּבְ
   

ָמָרא             ּגְ

  : ָרָבאָאַמר 
ְכַתב ַרֲחָמָנא  ה ִלי ּדִ ִדיׁש" "ָקָמה"ָלּמָ ֶדה"וְ  "קֹוִצים" "ּגָ   ?"ׂשָ

  ְצִריִכי, 
ַתב ַרֲחָמנָ  ִאי ּכְ    – "קֹוִצים"א ּדְ

ע,  ָפׁשַ ִכיַח ּדְ ְייהּו, ּוׁשְ ּבַ ִכיַח ֵאׁש ּגַ ׁשְ ּום ּדִ יב ַרֲחָמָנא, ִמׁשּ ִחּיֵ   ֲהָוה ָאִמיָנא: קֹוִצים הּוא ּדְ
ִדיׁש "ֲאָבל  ע ּדְ  "ּגָ ָפׁשַ ִכיַח ּדְ ְייהּו, ְולֹא ׁשְ ּבַ ִכיַח ֵאׁש ּגַ    .ֵאיָמא לֹא - לֹא ׁשְ

ַתב ַרֲחָמָנא  ִדיׁש"ְוִאי ּכְ    ,"ּגָ
ּום  יב ַרֲחָמָנא, ִמׁשּ ִדיׁש ִחּיֵ ה הּוא, ּדְ ֲהָוה ָאִמיָנא: ּגָ   ֶהְפֵסד ְמרּוּבֶ

   .לֹאֵאיָמא  -ֶהְפֵסד מּוָעט ּדְ  "קֹוִצים"ֲאָבל 
  

ה ִלי - "ָקָמה"    ?ָלּמָ
  

ָגלּוי, ַאף ּכֹ  ָמה ּבְ ָגלּויַמה ּקָ   .ל ּבְ
  

יּולְ  ֵאׁש,ּדִ ְיהּוָדה  ַרּבִ יב ִנְזֵקי ָטמּון ּבָ    ְמַחּיֵ
ה ִלי?  "ָקָמה"   ָלּמָ

  
ֲעֵלי קֹוָמה ל ּבַ   .ְלַרּבֹות ּכָ

  
ַנן   ,ְוַרּבָ

ֲעֵלי קֹוָמה ְמָנא ְלהּו?  ל ּבַ   ְלַרּבֹות ּכָ
  

ָמה" "אוֹ ָנְפָקא ְלהּו ְמ    .ַהּקָ
  
יוְ     ?ְיהּוָדה ַרּבִ
  

ק.  - "אֹו" ֵעי ֵליּה ְלַחּלֵ   ִמיּבָ
  

ק ְמָנא ְלהּו?  ַנן ְלַחּלֵ   ְוַרּבָ
  

ֶדה"ָנְפָקא ְלהּו ְמ  ָ   . "אֹו ַהׂשּ
  
יוְ    ְיהּוָדה?  ַרּבִ
  

ְכַתב ַרֲחָמָנא  ָמה"ַאְייֵדי ּדִ ַתב "אֹו ַהּקָ ֶדה", ּכְ ָ    ."אֹו ַהׂשּ
  

ֶדה" ה ִלי "ׂשָ    ?ָלּמָ
  

  .ֲאָבָניוְוִסְכְסָכה  ִנירוֹ ְלַאּתּוֵיי ִלֲחָכה 
  

ֶדה"ְוִלְכּתֹוב ַרֲחָמָנא  ֵעי ָהָנְך!  "ׂשָ   ְולֹא ּבָ
  

  ְצִריָכא: 
ִאי כְּ  ֶדה"ַתב ַרֲחָמָנא ּדְ ֶדה ִאין, ִמיֵדי ַאֲחִריָנא  "ׂשָ ָ ׂשּ ּבַ ֶ   לֹא,  -ֲהָוה ָאִמיָנא ַמה ׁשּ

ַמע ָלן.     ָקא ַמׁשְ

  רש"י

  מתני' 
   . לחכה נירו ונתקלקל:או עפר

  
  גמ' 

. אין בני דשכיח אש גבייהו
אדם מזדהרין בהן דלכך עומדין 

   הלכך איכא למימר זה פשע:
למימר  . דאיכאאבל גדיש כו'

   אנוס היה:
. פלוגתא דרבי יהודה 'י]ַרִּבי[ול

   בהאי פירקא (ד' סא:):
. אף בעלי חיים כל בעלי קומה

   ואילנות:
. חרישה שלא נזרע סכסוך נירו

שייך באבנים לחיכה בשאר 
   דברים:

. הוה אמינא מה שבשדה
תבואה קאמר קרא ולא קרקע 
ממש להכי כתב קמה בהדיא 

של דהשתא אתרבי שדה לגופה 
   קרקע:
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יָאַמר  ר ַנְחָמִני ַרּבִ מּוֵאל ּבַ יָאַמר  ׁשְ   : יֹוָנָתן ַרּבִ

עֹוָלם,  ִעים ּבָ ָהְרׁשָ ְזַמן ׁשֶ א ּבִ ָאה ָלעֹוָלם ֶאּלָ   ֵאין ּפּוְרָענּות ּבָ
ה, וְ  ִחּלָ יִקים ּתְ ּדִ א ִמן ַהּצַ   ֵאיָנּה ַמְתֶחֶלת ֶאּלָ

ֱאַמר:  ּנֶ י ֵתֵצא ֵאׁש ּוָמְצָאה קֹ ׁשֶ   , (שמות כב, ה) 167ִצים""ּכִ
   ?ֵאיָמַתי ֵאׁש יֹוְצָאה

ּקֹוִצים ְמצּוִין ָלּה ּבִ     .ְזַמן ׁשֶ
ה, וְ  ִחּלָ יִקים ּתְ ּדִ א ִמן ַהּצַ ּה ַמְתֶחֶלת ֶאּלָ   ֵאיּנָ

ֱאַמר ּנֶ ִדיׁש""וְ  :ׁשֶ   , ֶנֱאַכל ּגָ
א  ִדיׁש" לֹא ֶנֱאַמר, ֶאּלָ ִדיׁש""ְוָאַכל ּגָ ָבר - "ְוֶנֱאַכל ּגָ ִדיׁש ּכְ ֱאַכל ּגָ ּנֶ   .ׁשֶ

  
אֵני     :ַרב יֹוֵסףּתָ

ְכִתיב" יתֹו ַעד ּבֹ  :ַמאי ּדִ ַתח ּבֵ ם לֹא ֵתְצאּו ִאיׁש ִמּפֶ   ? (שמות יב, כב) 168ֶקר""ְוַאתֶּ
ׁשְ  ן ְרׁשּות ַלּמַ יתַּ ּנִ יָון ׁשֶ ִעים, ,ִחיתּכֵ יִקים ִלְרׁשָ ין ַצּדִ   ֵאינֹו ַמְבִחין ּבֵ

ה,  ִחּלָ יִקים תְּ ּדִ ְתִחיל ִמן ַהּצַ ּמַ א ׁשֶ   ְולֹא עֹוד, ֶאּלָ

ֱאַמר:  ּנֶ ע"ׁשֶ יק ְוָרׁשָ ְך ַצּדִ י ִמּמֵ 169"ְוִהְכַרתִּ
  . "(יחזקאל כא, ח) 

  
ֵכי    : ַרב יֹוֵסףּבָ

י ַהאי ַנִמי ְלַאִין דֹוִמיּכוּ     ?!ןּלֵ
  

ֵיייּה ָאַמר לֵ    : ַאּבַ
ְייהוּ     ,ִטיבּוָתא הּוא ְלַגּבַ

ְכִתיב:  יק"ּדִ ּדִ ֵני ָהָרָעה ֶנֱאַסף ַהּצַ י ִמּפְ   .(ישעיה נז, א) 170"ּכִ
  

                                                           
167
ֵעָרה  ְבִער ֶאת ַהּבְ ם ַהּמַ ּלֵ ם ְיׁשַ ּלֵ ֶדה ׁשַ ָ ָמה אֹו ַהׂשּ ִדיׁש אֹו ַהּקָ י ֵתֵצא ֵאׁש ּוָמְצָאה קִֹצים ְוֶנֱאַכל ּגָ   ּכִ
168
זּוזֹת ִמן  י ַהּמְ ּתֵ קֹוף ְוֶאל ׁשְ ׁשְ ם ֶאל ַהּמַ ְעּתֶ ף ְוִהּגַ סַּ ר ּבַ ם ֲאׁשֶ ּדָ ם ּבַ ת ֵאזֹוב ּוְטַבְלּתֶ ם ֲאֻגּדַ יתֹו ַעד ּבֶֹקר ּוְלַקְחּתֶ ַתח ּבֵ ם לֹא ֵתְצאּו ִאיׁש ִמּפֶ ף ְוַאּתֶ סָּ ר ּבַ ם ֲאׁשֶ   ַהּדָ
169
ָרֵאל ּכֹה ָאַמר   עהִ  'הְוָאַמְרּתָ ְלַאְדַמת ִיׂשְ יק ְוָרׁשָ ְך ַצּדִ י ִמּמֵ ְעָרּה ְוִהְכַרּתִ י ִמּתַ   ְנִני ֵאַלִיְך ְוהֹוֵצאִתי ַחְרּבִ
170
י  ּדִ ֵני ָהָרָעה ֶנֱאַסף ַהּצַ י ִמּפְ ֵאין ֵמִבין ּכִ י ֶחֶסד ֶנֱאָסִפים ּבְ ם ַעל ֵלב ְוַאְנׁשֵ יק ָאָבד ְוֵאין ִאיׁש ׂשָ ּדִ   קַהּצַ

  רש"י
הכי גרסינן כולי האי נמי לאין 

. כלומר להבל חשובים דומין
   הצדיקים שקודמים לפורענות:

. שלא יראו ברעה טיבותא הוא
  העתידה לבא דכתיב כו': 
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  :  ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

ֵנס ָאָדם ּבְ    ס,ב   , בראשית א, ד)( 171"ִכי טֹוב"ְלעֹוָלם ִיּכָ
  , "ִכי טֹוב"ְוֵיֵצא ּבְ 

ֱאַמר:  ּנֶ יתֹו ַעד ּבֹ "וְ ׁשֶ ַתח ּבֵ ם לֹא ֵתְצאּו ִאיׁש ִמּפֶ    .(שמות יב, כב) 172ֶקר"ַאתֶּ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ס ַרְגֶליָך," ּנֵ ִעיר ּכַ ֶבר ּבָ    ּדֶ

ֱאַמר: ּנֶ יתֹו ַעד ּבֹ  ׁשֶ ַתח ּבֵ ם לֹא ֵתְצאּו ִאיׁש ִמּפֶ   , (שמות יב, כב) ֶקר""ְוַאתֶּ
י ּבֹ  :ְואֹוֵמר ֲעֶדךָ  רא ַבֲחָדֶריָך ּוְסגֹ "ֵלְך ַעּמִ ָלְתָך ּבַ   , (ישעיהו כו, כ) 173"ּדְ

ל ֶחֶרב ּוֵמֲחָדִרים ֵאיָמה" ְואֹוֵמר: ּכֶ ׁשַ   . "(דברים לב, כה) 174"ִמחּוץ תְּ
  

   ?"ְואֹוֵמר"ַמאי 
  

יָמא: ֵליְלָיא,   ְוִכי ּתֵ י ּבְ   ָהֵני ִמיּלֵ
יָמָמא    לֹא,  - ֲאָבל ּבִ

ַמע א ׁשְ י ּבֹ  :ּתָ לָ "ֵלְך ַעּמִ   . (ישעיהו כו, כ) ְתָך"א ַבֲחָדֶריָך ּוְסגֹור ּדְ
  

אי ּוָ א ֵאיָמה ִמּגַ ֵליּכָ י ֵהיָכא ּדְ יָמא: ָהֵני ִמיּלֵ   , ְוִכי ּתֵ
ָעְלָמא ְטֵפי ַמֲעֵלי א ּבְ ַצְווּתָ י ּבְ יֵני ֱאיָנׁשֵ י ָנֵפיק ָיֵתיב ּבֵ אי, ּכִ ּוָ א ֵאיָמה ִמּגַ ִאיּכָ    ,ֲאָבל ֵהיָכא ּדְ

ַמע א ׁשְ ל ֶחֶרב ּוֵמֲחָד  :ּתָ ּכֶ ׁשַ ב  - ִרים ֵאיָמה""ִמחּוץ תְּ ל ֶחֶרב" - "ֵמֲחָדִרים ֵאיָמה"ּדְ ַאף ַעל ּגַ ּכֶ ׁשַ   . "ִמחּוץ תְּ
  

י ָרָבא ּוֵ ן ִרְתָחא ָהֵוי ָסַכר ּכַ ִעיּדַ    ,ּבְ
ְכִתיב ַחּלֹוֵנינּו" :ּדִ י ָעָלה ָמֶות ּבְ   . (ירמיה ט, כ) 175"ּכִ

  
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ר ַרְגֶליָך," ּזֵ ִעיר ּפַ    ָרָעב ּבָ
ֱאַמר ּנֶ ם" :ׁשֶ ֵרד ַאְבָרם ִמְצַרְיָמה ָלגּור ׁשָ ָאֶרץ ַוּיֵ   , (בראשית יב, י) 176"ַוְיִהי ָרָעב ּבָ

ם" :ְואֹוֵמר ִעיר ָוַמְתנּו ׁשָ   . "(מלכים ב ז, ד) 177"ִאם ָאַמְרנּו ָנבֹוא ָהִעיר ְוָהָרָעב ּבָ
  

   ?"ְואֹוֵמר"ַמאי 
א ְסֵפק ְנָפׁשֹות ֵליּכָ י ֵהיָכא ּדְ יָמא: ָהֵני ִמיּלֵ   . ְוִכי ּתֵ

א ְסֵפק ְנָפׁשֹות  ִאיּכָ   לֹא,  - ֲאָבל ֵהיָכא ּדְ
ַמע א ׁשְ נּו ִנְחֶיה" :ּתָ ָלה ֶאל ַמֲחֵנה ֲאָרם ִאם ְיַחּיֻ   . (מלכים ב ז, ד) "ְלכּו ְוִנּפְ

  
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ִעיר " ֶבר ּבָ    –ּדֶ
ֶרְך,  ֶאְמַצע ַהּדֶ ְך ָאָדם ּבְ   ַאל ְיַהּלֵ

ֶות ְמַה  ְלַאְך ַהּמָ ּמַ ֵני ׁשֶ ךְ ִמּפְ ָרִכים, ּלֵ ֶאְמַצע ַהּדְ    ּבְ
י ְלֶהְדָיאּדְ  יִהיָבא ֵליּה ְרׁשּוָתא ַמְסּגֵ יָון ּדִ    .ּכֵ

לֹום ִעיר  ׁשָ    –ּבָ
י ְדָרִכים,  ִצּדֵ ְך ּבְ   ַאל ְיַהּלֵ

יּדְ  י ַחּבּוֵיי ּוַמְסּגֵ ֵלית ֵליּה ְרׁשּוָתא, ִמַחּבֵ יָון ּדְ   . "ּכֵ
  

                                                           
171
י טֹוב ַויַּ   ְרא ֱאלִֹהים ֶאת ָהאֹור ּכִ ךְ ַוּיַ ין ָהאֹור ּוֵבין ַהחֹׁשֶ ל ֱאלִֹהים ּבֵ   ְבּדֵ
172
זּוזֹת ִמן  י ַהּמְ ּתֵ קֹוף ְוֶאל ׁשְ ׁשְ ם ֶאל ַהּמַ ְעּתֶ ף ְוִהּגַ סַּ ר ּבַ ם ֲאׁשֶ ּדָ ם ּבַ ת ֵאזֹוב ּוְטַבְלּתֶ ם ֲאֻגּדַ יתֹו ַעד ּבֶֹקר ּוְלַקְחּתֶ ַתח ּבֵ ם לֹא ֵתְצאּו ִאיׁש ִמּפֶ ף ְוַאּתֶ סָּ ר ּבַ ם ֲאׁשֶ   ַהּדָ
173
י ּבֹא ַבֲחָדֶריָך ּוְסגֹר ֵלְך ַע   ֲעֶדָך ֲחִבי ִכְמַעט ֶרַגע ַעד ּמִ ָלְתָך ּבַ  ַיֲעָבר ָזַעםּדְ
174
יָבה  תּוָלה יֹוֵנק ִעם ִאיׁש ׂשֵ ם ּבְ חּור ּגַ ם ּבָ ל ֶחֶרב ּוֵמֲחָדִרים ֵאיָמה ּגַ ּכֶ ׁשַ   ִמחּוץ ּתְ
175
ַאְרְמנֹוֵתינ  א ּבְ ַחּלֹוֵנינּו ּבָ י ָעָלה ָמֶות ּבְ חּוִרים ֵמְרחֹבֹותּכִ   ּו ְלַהְכִרית עֹוָלל ִמחּוץ ּבַ
176
ָאֶרץ  י ָכֵבד ָהָרָעב ּבָ ם ּכִ ֶרד ַאְבָרם ִמְצַרְיָמה ָלגּור ׁשָ ָאֶרץ ַוּיֵ   ַוְיִהי ָרָעב ּבָ
177
ה ְלכּו ְוִנּפְ   ְבנּו פֹה ָוָמְתנּו ְוַעּתָ ם ְוִאם ָיׁשַ ִעיר ָוַמְתנּו ׁשָ נּו ִנְחֶיה ְוִאם ְיִמיֻתנּו ָוָמְתנוּ ִאם ָאַמְרנּו ָנבֹוא ָהִעיר ְוָהָרָעב ּבָ   ָלה ֶאל ַמֲחֵנה ֲאָרם ִאם ְיַחּיֻ

  רש"י
. בעוד חמה זורחת ילין בכי טוב

במלון ולא ימתין עד שתחשך 
ולבקר לא ישכים לצאת עד 
שיאיר כי טוב לישנא מעליא 

אור כי טוב כלומר טוב הוא ה
לצאת בו וליכנס בו מפני 

   המזיקין והליסטין:
   . חרבו של מלאך המות:חרב

. אימת מות של מלאך אימה
   ולא בגלוי כל כך:

   . דבר:רתחא
   . סתם חלונות:סכר כוי

. בארבעה אנשים אם אמרנו כו'
   מצורעים:

. במקום דליכא ספק נפשות
   שתגלה שם:

א ועתה . וסיפיה דקרתא שמע
לכו ונפלה אל מחנה ארם אם 

   יחיונו נחיה וגו':
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ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ִעיר " ֶבר ּבָ    –ּדֶ

ֶנֶסת, ַאל  ֵנס ָאָדם ָיִחיד ְלֵבית ַהּכְ   ִיּכָ
ְלַאךְ  ּמַ ָליו ׁשֶ ם ּכֵ ֶות ַמְפִקיד ׁשָ   . "ַהּמָ

  
ֵקי ְרּדְ יּה ּדַ ָלא ָקרּו ּבֵ י ֵהיָכא ּדְ    ,ְוָהֵני ִמיּלֵ

יּה  ָרהְולֹא ְמַצּלּו ּבֵ   . ֲעׂשָ
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ָלִבים ּבֹוִכים " א ָלִעיר,  -ּכְ ֶות ּבָ   ַמְלַאְך ַהּמָ
ֲחִקים ּכְ  א ָלִעיר -ָלִבים ְמׂשַ ִביא ּבָ הּו ַהּנָ   . "ֵאִלּיָ
  

הּו  ֵלית ּבְ י ּדְ   .ְנֵקָבהְוָהֵני ִמיּלֵ
  
  
        

  רש"י
. דהתם וה''מ דלית בהו נקבה

   משום נקבה הוא דעבדי:



  ""הכונס –ק ו' מסכת בבא קמא פר
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        בבבב    ס,ס,ס,ס, .24
יּה  ַרב ַאִסיוְ  ַרב ַאִמיָיֵתיב  יּדְ ַקּמֵ ָחא ַרּבִ    .ִיְצָחק ַנּפָ

ָתא,  :ָמר ָאַמר ֵליּה  ַמְעּתְ   ֵליָמא ָמר ׁשְ
ְד ּוָמר ָאַמר ֵליּה  א: ֵליָמא ָמר ַאּגַ   .ּתָ

א  ְדּתָ ַתח ְלֵמיַמר ַאּגַ ֵביק ָמר,  - ּפָ   ְולֹא ׁשָ
ָתא  ַמְעּתְ ַתח ְלֵמיַמר ׁשְ ֵביק ָמר.  -ּפָ   ְולֹא ׁשָ

ָבר ּדֹוֶמה?  ל, ְלָמה ַהּדָ   ָאַמר ָלֶהם: ֶאְמׁשֹול ָלֶכם ָמׁשָ
ה ְוַאַחת ְזֵקיָנה.  ים, ַאַחת ַיְלּדָ י ָנׁשִ ּתֵ ׁש לֹו ׁשְ ּיֵ   ְלָאָדם ׁשֶ

ה ְמַלּקֶ  חֹורֹותַיְלּדָ ֶטת לֹו ׁשְ אן ,ֶטת לֹו ְלָבנֹות, ְזֵקיָנה ְמַלּקֶ אן ּוִמּכָ   .ִנְמָצא ֵקֵרַח ִמּכָ
  

ְוָיא ְלַתְרַוְייכּו, ׁשַ ָתא ּדְ     ָאַמר ָלֶהן: ִאי ָהִכי, ֵאיָמא ְלכּו ִמּלְ
י ֵתֵצא ֵאׁש ּוָמְצָאה קִצים"    .(שמות כב, ה) 178"ּכִ

ֵצא"   ֵמַעְצָמּה,  - "תֵּ
ם ּלֵ ם ְיׁשַ ּלֵ ֵעָרה" "ׁשַ ְבִער ֶאת ַהּבְ   . (שמות כב, ה) ַהּמַ

י.  ִהְבַעְרּתִ ֵעָרה ׁשֶ ם ֶאת ַהּבְ ּלֵ רּוְך הּוא: ָעַלי ְלׁשַ דֹוׁש ּבָ   ָאַמר ַהּקָ
ִצּיֹון,  יִתי ֵאׁש ּבְ   ֲאִני ִהּצִ

ֱאַמר:  ּנֶ ִצּיֹון ַוּתאַכל ְיסֹדֶתיָה""ׁשֶ ת ֵאׁש ּבְ ּצֶ   , (איכה ד, יא) 179ַוּיַ
ֵאׁש, ַוֲאִני ָעִתיד ִלְבנוֹ    ָתּה ּבָ

ֱאַמר:  ּנֶ ּה ׁשֶ תֹוָכּה"... "ַוֲאִני ֶאְהֶיה ּלָ   . (זכריה ב, ט) 180חֹוַמת ֵאׁש ָסִביב ּוְלָכבֹוד ֶאְהֶיה ּבְ
ָתא ַמְעּתְ    :ׁשְ

ִנְזֵקי גּופוֹ  ים ּבְ ִנְזֵקי ָממֹונֹו, ְוִסּיֵ תּוב ּבְ ַתח ַהּכָ    .ּפָ
ֹו  יולֹוַמר ְלָך: ִאׁשּ ּום ִחּצָ   . ִמׁשּ

  

                                                           
178
ֵעָרה  ְבִער ֶאת ַהּבְ ם ַהּמַ ּלֵ ם ְיׁשַ ּלֵ ֶדה ׁשַ ָ ָמה אֹו ַהׂשּ ִדיׁש אֹו ַהּקָ י ֵתֵצא ֵאׁש ּוָמְצָאה קִֹצים ְוֶנֱאַכל ּגָ   ּכִ
179
ה   ּלָ ת ֵא  'הּכִ ּצֶ ַפְך ֲחרֹון ַאּפֹו ַוּיַ ִצּיֹון ַוּתֹאַכל ְיסֹודֶֹתיָה ֶאת ֲחָמתֹו ׁשָ  ׁש ּבְ
180
ּה ְנֻאם     חֹוַמת ֵאׁש ָסִביב ּוְלָכבֹוד ֶאְהֶיה ְבתֹוָכּה  'הַוֲאִני ֶאְהֶיה ּלָ

  רש"י
. אגדתא דשוויא לתרוייכו

ושמעתתא בדבר אחד ושניכם 
   שוין בה שתתרצו ותחפצו בה:

. אנחנו גרמנו לו כי תצא מעצמה
שקלקלנו והבטיח הקב''ה 

   ה:לשלם כאילו הוא הבעיר
. שהזיק פתח הכתוב בנזקי

ממונו דכתיב כי תצא משמע 
מעצמה שהדליק בתוך שלו 

   והלכה ודלקה בתוך של חבירו:
. שקראו וסיים בנזקי גופו

   מבעיר בידים:
. כזורק חץ שמזיק משום חציו

למרחוק דאיהו גופיה עביד הכא 
נמי איהו גופיה עביד ונפקא 
מיניה לחייבו בד' דברים אם 

כדאמרינן בפ''ב  הוזק בה אדם
   (דף כג.):
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        א, אא, אא, אא, אסססס    ––––    ס, בס, בס, בס, ב .25
ה ָדִוד ַוּיֹ  ְתַאּוֶ ֵקִני ַמִים ִמּבֹ  :אַמר"ַוּיִ ַעראִמי ַיׁשְ ָ ׁשּ ר ּבַ ית ֶלֶחם ֲאׁשֶ    ?ר ּבֵ

ים תִּ ַמֲחֵנה ְפִלׁשְ ּבֹוִרים ּבְ ת ַהּגִ לׁשֶ ְבְקעּו ׁשְ    ,ַוּיִ
ֲאבּו ַמִים ִמּבֹ  ׁשְ ַער"ַוּיִ ַ ׁשּ ר ּבַ ית ֶלֶחם ֲאׁשֶ    .טז)-(שמואל ב כג, טו    אר ּבֵ

        
   ?ֲעָיא ֵליּה ַמאי ָקא ִמיּבָ 

  
  : ַרב ַנְחָמןָאַמר  ָרָבאָאַמר 

ֲעָיא ֵליּה  ֵאׁש ָקִמיּבָ    ,ָטמּון ּבָ
יִאי כְּ  ַנן,  ַרּבִ ַרּבָ   ְיהּוָדה, ִאי ּכְ

טּו ֵליּה  ָפׁשְ טּו ֵליּה ַמאי ּדְ   .ּוָפׁשְ
  

  ָאַמר:  ַרב הּוָנא
ים  ִדיׁשִ עֹוִרים ּדִ ּגְ ָרֵאל ָהווּ ּדְ ׂשְ ֵרי ּפְ  ,ִיׂשְ ּמְ ָהוּו ִמּטַ הּו, ּדְ ים ּבְ ּתִ   ִלׁשְ

ָממֹון ֲחֵבירוֹ  יל ַעְצמֹו ּבְ ֲעָיא ֵליּה: ַמהּו ְלַהּצִ   ?ְוָקא ִמיּבָ
ָממֹון ֲחֵבירֹו,  יל ַעְצמֹו ּבְ ְלחּו ֵליּה: ָאסּור ְלַהּצִ   ׁשָ

ה, וּ  ה ֶמֶלְך ַאּתָ ֶרךְ ֲאָבל ַאּתָ ָידֹו.  ,ֶמֶלְך ּפֹוֵרץ ַלֲעׂשֹות לֹו ּדֶ   ְוֵאין מֹוִחין ּבְ
  
נַ וְ  יָמא ןַרּבָ ר ָמִרי, ְוִאיּתֵ ה ּבַ   , ָאְמרּו: ַרּבָ

ים  ִדיׁשִ עֹוִרין ּדִ ּגְ ין ּדְ ׂשְ ָרֵאל ָהוּו ּוְגִדיׁשִ ים ּדַ ִיׂשְ ים, ּדִ ֲעָדׁשִ ּתִ ִלׁשְ   ּפְ
עֹוִרין  ל ׂשְ ין ׁשֶ ִדיׁשִ ֲעָיא ְלהּו: ַמהּו ִליּטֹול ּגְ ֶהְמּתֹו, ּדְ ְוָקא ִמיּבָ ן ִלְפֵני ּבְ ָרֵאל ִליּתֵ   ִיׂשְ

ים ַעל ְמנָ  ל ֲעָדׁשִ ין ׁשֶ ִדיׁשִ ם ּגְ ּלֵ ים? ּדִ ת ְלׁשַ ּתִ ִלׁשְ   ּפְ
ְלחּו ֵליּה:  ם"וֹ "ֲחבׁשָ ּלֵ ֵזָלה ְיׁשַ ע ּגְ יב ָרׁשָ  181ל ָיׁשִ

  , (יחזקאל לג, טו)
ם  ּלֵ ֵזיָלה ְמׁשַ ּגְ י ׁשֶ ע הּוא,  - ַאף ַעל ּפִ   ָרׁשָ

ה,  ה ֶמֶלְך ַאּתָ   ֲאָבל ַאּתָ
ֶרךְ  ָידֹו.  ,ּוֶמֶלְך ּפֹוֵרץ ַלֲעׂשֹות לֹו ּדֶ   ְוֵאין מֹוִחין ּבְ

  
ָאַמר ָלָמא ְלַמאן ּדְ ׁשְ   ְלַאְחלּוֵפי,  :ּבִ

ְכִתיב ַחד ְקָרא:  ים"ַהְיינּו ּדִ ֶדה ְמֵלָאה ֲעָדׁשִ ָ ם ֶחְלַקת ַהׂשּ ִהי ׁשָ  182"ַותְּ
  , (שמואל ב כג, יא)

עֹוִרים" :ּוְכִתיב ַחד ְקָרא ֶדה ְמֵלָאה ׂשְ ָ ִהי ֶחְלַקת ַהׂשּ    .א, יג)(דברי הימים א י 183"ַותְּ
ָאַמר א ְלַמאן ּדְ ֵרי ְקָרֵאי?  - ְלִמְקֵלי :ֶאּלָ ֲעָיא ְלהּו ְלָהֵני ּתְ   ַמאי ִאיּבַ

  
  : ָאַמר ָלךְ 

ים  ִדיׁשִ ָהוּו ַנִמי ּגְ ים ּדַ ּדְ הּו ּדְ ֲעָדׁשִ רּו ּבְ ּמְ ָהוּו ִמיּטַ ָרֵאל ּדְ יםִיׂשְ ּתִ ִלׁשְ   .ּפְ
  

ָאַמר ָלָמא ְלַמאן ּדְ ׁשְ    ,ְלִמְקֵלי :ּבִ
ְכִתיב: ַהְיינּו  יֶלָה"ּדִ ּצִ תֹוְך ַהֶחְלָקה ַוּיַ ב ּבְ ְתַיּצֵ 184"ַוּיִ

  , (שמואל ב כג, יב) 
ָאַמר א ְלַמאן ּדְ יֶלָה"ַמאי  - ְלַאְחלּוֵפי  :ֶאּלָ ּצִ   ? "ַוּיַ

  
ַבק ְלהּו ְלַאְחלּוֵפיּדְ     .לֹא ׁשְ
  

י ְרּתֵ ָלָמא ָהֵני ּתַ ׁשְ ֵרי ְקָרֵאי.  -  ּבִ ְכִתיב ּתְ   ַהְיינּו ּדִ
א   סא,א ָאַמר ֶאּלָ ֲעָיא ֵליּה  :ְלַמאן ּדְ ֵאׁש ָקִמיּבָ ֵעי ֵליּה ְקָרֵאי -ָטמּון ּבָ    ?ַמאי ִאיּבָ

  
  : ָאַמר ָלךְ 

ֲעָיא ֵליּה     .ָטמּון ַוֲחָדא ֵמָהָנְך ָקִמיּבָ
  

                                                           
181
לֵּ   ֵזָלה ְיׁשַ ע ּגְ יב ָרׁשָ י ֲעׂשֹות ָעֶול ָחיֹו ִיְחֶיה לֹא ָימּותֲחבֹל ָיׁשִ ים ָהַלְך ְלִבְלּתִ ֻחּקֹות ַהַחּיִ   ם ּבְ
182
ים ְוהָ   ֶדה ְמֵלָאה ֲעָדׁשִ ָ ם ֶחְלַקת ַהׂשּ ִהי ׁשָ ה ַוּתְ ים ַלַחּיָ ּתִ ָאְספּו ְפִלׁשְ א ֶבן ָאֵגא ָהָרִרי ַוּיֵ ּמָ יםְוַאֲחָריו ׁשַ ּתִ ֵני ְפִלׁשְ  ָעם ָנס ִמּפְ
183
וִ   עֹוִרים ְוָהָעם ָנסוּ הּוא ָהָיה ִעם ּדָ ֶדה ְמֵלָאה ׂשְ ָ ִהי ֶחְלַקת ַהׂשּ ְלָחָמה ַוּתְ ם ַלּמִ ים ֶנֱאְספּו ׁשָ ּתִ ִלׁשְ ים ְוַהּפְ ּמִ ס ּדַ ּפַ ים יד ּבַ ּתִ ֵני ְפִלׁשְ   ִמּפְ
184
ַעׂש   ים ַוּיַ ּתִ ִלׁשְ ְך ֶאת ּפְ יֶלָה ַוּיַ ּצִ תֹוְך ַהֶחְלָקה ַוּיַ ב ּבְ ְתַיּצֵ ׁשּוָעה ְגדֹולָ  'הַוּיִ   הּתְ

  רש"י
. סנהדרין זקני אשר בשער

   השער:
. טמון באש קמיבעיא ליה

מעשה בא לפניו במחנה ששרפו 
אנשיו גדיש של ישראל ונצרך 
לשאול הלכה אם חייבין לשלם 

 ַרִּביכלים הטמונים בתוכו כ
   יהודה או פטורין כרבנן:

. אקרא גדישין דשעורין הוו
י חלקת השדה סמיך דכתיב ותה

   מלאה שעורין:
. גדר שדה אחרים מלך פורץ

לעשות לו דרך ולאוכלוסין שלו 
דאמרי' בב''ב (דף ק:) דרך 

   המלך אין לה שיעור:
. בדברי מלאה שעורים כו'

   הימים:
   . בספר שמואל:מלאה עדשים

. שלא ישרפוה הואיל ויצילה
ואסור להציל את עצמו בממון 

  חבירו: 
ולא גרסינן . קראי למה לי ה''ג

   תרי:
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י  ְרּתֵ ָאַמר ָהֵני ּתַ ָלָמא ְלַמאן ּדְ ׁשְ ְכִתיב:  - ּבִ ּתֹוָתם"ַהְיינּו ּדִ   , (שמואל ב כג, טז) "ְולֹא ָאָבה ִלׁשְ
א ִאיּסּוָרא: ָאַמר ִאיּכָ יָון ּדְ   לֹא ִניָחא ִלי.  ,ּכֵ

ָאַמר א ְלַמאן ּדְ ִדי :ֶאּלָ ֲעָיא ֵליּה, ִמּכְ ֵאׁש ָקא ִמּבָ ָמָרא ָטמּון ּבָ ְלחּו ֵליּה ּדְ הּוא  ּגְ ּתֹוָתם"ַמאי  ,ׁשָ   ? "לֹא ָאָבה ִלׁשְ
  
ַמְייהוּ ּדְ  ְ    .לֹא ָאְמִריְנהּו ִמׁשּ

ַלנִּ  ְך ְמקּוּבְ מּוֵאל ָהָרָמִתי: ָאַמר: ּכָ ל ׁשְ ינֹו ׁשֶ ית ּדִ   י ִמּבֵ
ל ַהּמֹוֵסר ַעְצ  ְבֵרי תֹוָרהּכָ מוֹ ֵאין אוֹ  -  מֹו ָלמּות ַעל ּדִ ְ ַבר ֲהָלָכה ִמׁשּ   . ְמִרים ּדְ

  
ְך אֹ  ּסֵ    ,(שמואל ב כג, טז) ָתם ַלה'""ַוּיַ

י  ְרּתֵ ָאַמר ָהֵני ּתַ ָלָמא ְלַמאן ּדְ ׁשְ ם  - ּבִ ֲעַבד ְלׁשֵ ּום ּדַ ַמִים. ִמׁשּ   ׁשָ
ָאַמר א ְלַמאן ּדְ ֵאׁש  :ֶאּלָ ְך אֹ ַמאי  -  ָטמּון ּבָ ּסֵ   ? ָתם ַלה'""ַוּיַ

  
ָמא ּדִ  ָאְמִריְנהּו ִמׁשְ ָמָראּדְ    .ּגְ

  
 

  רש"י
. לא נצרך מכדי גמרא שלחו ליה

אלא ללמוד הלכה כמו ששלחו 
   לו ומאי ולא אבה:
. כיון דאיכא דעבד לשם שמים

   איסורא גבי איניש דעלמא:
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ָנה             ִמׁשְ

ע ַאּמֹות,  בֹוהַּ ַאְרּבַ הּוא ּגָ ֵדר ׁשֶ   ָעְבָרה ּגָ
ים,  ֶרְך ָהַרּבִ   אֹו ּדֶ

  , אֹו ָנָהר
טּור   .  ּפָ

   
ָמָרא             ּגְ

   :ָהַתְנָיאוְ 
ע ַאּמֹות " בֹוהַּ ַאְרּבַ הּוא ּגָ ֵדר ׁשֶ יב –ָעְבָרה ּגָ   ! "ַחּיָ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ה,  יב ִמְלַמְעָלה ְלַמּטָ יָדן, ָקא ָחׁשֵ א ּדִ ּנָ   ּתַ

ׁש ַאּמֹות  טּור,  -ׁשֵ   ּפָ
טּור,  -ָחֵמׁש ַאּמֹות    ּפָ

ע ַאּמֹות  טּור.  - ַעד ַאְרּבַ   ּפָ
ָרא  א ּבָ ּנָ יבִמלְּ  - ּתַ ה ְלַמְעָלה ָקא ָחׁשֵ    ,ַמּטָ

י ַאּמֹות  ּתֵ יב,  -ׁשְ   ַחּיָ
לׁש ַאּמֹות  יב,  - ׁשָ   ַחּיָ

ע ַאּמֹות  יב.  - ַעד ַאְרּבַ   ַחּיָ
  
  

  : ָרָבאָאַמר 
ע ַאּמֹות" ָאְמרּו  "ַאְרּבַ טּור"ּדְ ׁשֶ ֵדה קֹוִצים.  -  "ּפָ ׂשְ   ֲאִפיּלּו ּבִ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ַפת קֹוִצים ּולְ וּ  ְ ע ַאּמֹות.  -ַמְעָלה ִמׂשּ   ַאְרּבַ
  
  

  : ַרבָאַמר 
קֹוַלַחת,  א ּבְ נּו, ֶאּלָ   לֹא ׁשָ

ֶפת ִנְכּפֶ יב - ֲאָבל ּבְ ה ַחּיָ    .ֲאִפיּלּו ַעד ֵמָאה ַאּמָ
  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

ֶפת,  ִנְכּפֶ   ַמְתִניִתין ּבְ
הּוא  ל ׁשֶ קֹוַלַחת ֲאִפיּלּו ּכָ טּור.  - ֲאָבל ּבְ   ּפָ

  
ָווֵתי ְנָיא ּכְ   ַרב: ּדְ ּה ּתַ

ָבִרים ֲאמּוִרים" ה ּדְ ּמֶ קֹוַלַחת,  :ּבַ   ּבְ
ֶפת ִנְכּפֶ יב.  -ֲאִפיּלּו ַעד ֵמָאה ִמיל  ,ְוֵעִצים ְמצּוִיין ָלּה  ,ֲאָבל ּבְ   ַחּיָ

מֹוֶנה ַאּמֹות  ֵהם ְרָחִבים ׁשְ לּוִלית ׁשֶ טּור –ָעְבָרה ָנָהר אֹו ׁשְ    ."ּפָ
  
  

  רש"י
  מתני' 

. י''ו אמות מעגלות דרך הרבים
דדגלי מדבר ילפינן במסכת 
שבת (ד' צח:): גמ' תנא דידן 

שש  קא חשיב מלמעלה למטה
אמות או חמש אמות או ד' 
אמות פטור. דס''ל עד ועד 

   בכלל:
ותנא ברא קחשיב מלמטה 
למעלה שתי אמות או שלש 

. וד' אמות פטור אמות חייב
דס''ל עד ולא עד בכלל וכולן 
שוין בד' אמות דפטור לתנא 
דידן עד ועד בכלל לתנא ברא עד 

   ולא עד בכלל:
. אפילו ואפילו בשדה קוצים

קופצת [לשם] היתה שדה ש
האור מעל לגדר מלאה קוצים 
שנוח האש לבער בה ולדלג 

   פטור:
   . דפטור:לא שנו

. אש שקולח אלא בקולחת
   מתמר ועולה למעלה:

. שהרוח מטה אותה אבל נכפפת
וכופה לצדדין ומפסיק השלהבת 
ודולגת לשון מורי. לישנא 
אחרינא נכפפת אש נמוכה 
הולכת ונסרכת בעשבים 

י קרקע הלכך ובקסמים שעל גב
אפילו עברה דרך רה''ר רחב 

   מאד חייב:
. דאם במה דברים אמורים
   עברה דרך רה''ר פטור:

   . לקמיה מפרש:שלולית
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        סא, אסא, אסא, אסא, א .27
ים " ֶרְך ָהַרּבִ טּור... ּדֶ   ."ּפָ
  

א?  ּנָ   ַמאן ּתַ
  

  : ָרָבאָאַמר 
י   .ֱאִליֶעֶזר ִהיא ַרּבִ

  
ְתַנן   : ּדִ

י"   אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
ים ֶדֶרְך ְרׁשּות ָהַרּבִ ֵרה ַאּמֹות ּכְ ׁש ֶעׂשְ   .  ):בבא קמא סא( "ׁשֵ

   
  
  

  רש"י
   . במתניתין:אליעזרבי ר
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        בבבב----סא, אסא, אסא, אסא, א .28
טּור -... אֹו ָנָהר "   . "ּפָ
  

  ָאַמר:  ַרב
ׁש.    ָנָהר ַמּמָ

  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

ֵאי. ָאִריָתא ּדְ    ַדּלָ
  

ָאַמר ׁש " :ַמאן ּדְ א.  -  "ָנָהר ַמּמָ א ַמּיָ ֵליּכָ ב ּדְ   ַאף ַעל ּגַ
ָאַמר ֵאי" :ּוַמאן ּדְ ַדּלָ א  - "ָאִריָתא ּדְ יּה ַמּיָ   ִאין,  -ִאי ִאית ּבֵ

א        יּה ַמּיָ   לֹא.  -ֲאָבל ֵלית ּבֵ
  
  
  

ַנן ָהָתם:    ּתְ
ָאה"   : ְוֵאּלּו ַמְפִסיִקין ַלּפֵ

ַחל,    ַהּנַ
לּוִלית, ְוַה  ְ   ׁשּ

ִחיד,    ְוֶדֶרְך ַהּיָ
ים   . "ְוֶדֶרְך ָהַרּבִ

  
לּוִלית"ַמאי    ? "ׁשְ

  
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ

ִמים ׁשֹוְלִלין  י ְגׁשָ ּמֵ םָמקֹום ׁשֶ   .ׁשָ
  

יָבי יָאַמר  ַרב ּבֵ   : יֹוָחָנן ַרּבִ
יָה.  ָלל ַלֲאַגּפֶ ֶקת ׁשָ ַחּלֶ ּמְ ִים ׁשֶ ת ַהּמַ   ַאּמַ

  
ם" :ָאַמרַמאן ּדְ  ִמים ׁשֹוְלִלין ׁשָ י ְגׁשָ ּמֵ ִים -" ָמקֹום ׁשֶ ת ַהּמַ ן ַאּמַ ּכֵ ל ׁשֶ    .ּכָ

ָאַמר ִים" :ּוַמאן ּדְ ת ַהּמַ ם  -" ַאּמַ ִמים ׁשֹוְלִלין ׁשָ י ְגׁשָ ּמֵ   לֹא ַמְפְסִקי,  -ֲאָבל ָמקֹום ׁשֶ
ָהְנהּו    סא,ב ַאְרָעא^'ּדְ אְגֵני ּדְ    .ִמְקרוּ  'ּבָ

  
  

  רש"י
. יאור קטן אריתא דדלאי

   שדולין ממנו ומשקין שדות:
מאן דאמר נהר ממש אע''ג 

. דהואיל ורחב דלית ביה מיא
   בים:הוי כדרך הר

. להניח פאה מפסיקין לפאה
   מכל אחד ואחד:

. שדה מכאן ושדה מכאן הנחל
ונחל עמוק באמצע חייב להניח 

   פאה מכל אחד ואחד:
   . ארבע אמות:דרך היחיד

. מתקבצין כמו מן השלל שוללין
של ביצים (ביצה דף ז.) דבר 
אחר לשון שלל ומלקוח (במדבר 

   לא) דבר המקובץ:
. שמחלקת שלל לאגפיה

שמשקין אותן ממנה והן עושין 
  פירות: 

. כמו באגנות (שמות כד) באגני
  קוניי''ש בלע''ז:
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            סא, בסא, בסא, בסא, ב .29

נָ              הִמׁשְ

ֵליָקה?  ֲעבֹור ַהּדְ ה, תַּ ּמָ ּלֹו, ַעד ּכַ תֹוְך ׁשֶ ְדִליק ּבְ   ַהּמַ
י ן ֲעַזְרָיה ַרּבִ   אֹוֵמר:  ֶאְלָעָזר ּבֶ

ית ּכֹור.  ֶאְמַצע ּבֵ ִאיּלּו הּוא ּבְ   רֹוִאין אֹותֹו ּכְ
י   אֹוֵמר:  ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ

ֵרה ַאּמֹות,  ׁש ֶעׂשְ   ׁשֵ
ים.  ֶדֶרְך ְרׁשּות ָהַרּבִ   ּכְ

י   אֹוֵמר:  ֲעִקיָבא ַרּבִ
ה.  ים ַאּמָ ִ   ֲחִמׁשּ

י ְמעֹון ַרּבִ   אֹוֵמר:  ׁשִ
ֵעָרה" ְבִער ֶאת ַהּבְ ם ַהּמַ ּלֵ ם ְיׁשַ ּלֵ ֵליָקהַהּכֹ -  (שמות כב, ה) 185"ׁשַ   .  ל ְלִפי ַהּדְ

   
ָמָרא             ּגְ

יְוֵלית ֵליּה לְ  ְדֵליָקה? ַרּבִ יעּוָרא ּבִ ְמעֹון, ׁשִ   !ׁשִ
   :ְוָהְתַנן

ע ַאּמֹותלֹא ַיֲעִמיד ָאָדם תַּ " ּבֹו ּגֹוַבּה ַאְרּבַ ן ֵיׁש ַעל ּגַ א ִאם ּכֵ ִית ֶאּלָ תֹוְך ַהּבַ    ,ּנּור ּבְ
יה  ֲעִלּיָ ה ְטָפִחים,  - ָהָיה ַמֲעִמידֹו ּבַ לׁשָ יו, ַמֲעִזיָבה ׁשְ ְחתָּ ֵהא תַּ ּיְ   ַעד ׁשֶ

יָרה    ֶטַפח.  - ּוַבּכִ
יק  יק.  -ְוִאם ִהּזִ ִהּזִ ֶ ם ַמה ׁשּ ּלֵ   ְמׁשַ

י ְמעוֹ  ַרּבִ   אֹוֵמר:  ןׁשִ
ם ּלֵ ׁשַ טּור ִמּלְ יק ּפָ ִאם ִהּזִ א ׁשֶ לּו ֶאּלָ יעּוִרין ַהּלָ    !"לֹא ֶנֶאְמרּו ׁשִ

  
ר ֲאבּוּה ָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר  ה ּבַ    :ַרּבָ

ֵליָקה.    ַהּכל ְלִפי ּגֹוַבּה ַהּדְ
  

מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר  ַרב יֹוֵסףָאַמר    : ׁשְ
יֲהָלָכה כְּ  ְמעוֹ  ַרּבִ    .ןׁשִ

  
מּוֵאלָאַמר  ַרב ַנְחָמןְוֵכן ָאַמר    : ׁשְ
יֲהָלָכה כְּ  ְמעֹון.   ַרּבִ   ׁשִ
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ֶדה   ָ ָמה אֹו ַהׂשּ ִדיׁש אֹו ַהּקָ י ֵתֵצא ֵאׁש ּוָמְצָאה קִֹצים ְוֶנֱאַכל ּגָ ֵעָרהּכִ ְבִער ֶאת ַהּבְ ם ַהּמַ ּלֵ ם ְיׁשַ ּלֵ   ׁשַ

  רש"י
  מתני' 

. אם יש לו חצי באמצע בית כור
בית כור לכל רוח פטור 
ובקולחת שדילגה וכדאוקימנא 
אבל נכפפת בוערת והולכת כל 

   שעה אפילו עד מאה מיל חייב:
. קס''ד ה''ק הכל לפי הדליקה

ישלם כל כמה שהדליק בין  הכל
   רחוק בין קרוב:

  
  גמ' 

. בני העיר מעכבין לא יעמיד
   עליו שלא תבער האש בתקרה:

. טיח של סיד על תקרה מעזיבה
ודומה לו בספר עזרא (נחמיה ג) 
ויעזבו (את) ירושלים עד 

   החומה:
. שפחותה מתנור ואין ובכירה

   מבעירין בתוכה אש גדול:
 . כשהאש גבוההלפי גובה

  וגדולה קופצת למרחוק:
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        סב, אסב, אסב, אסב, א    ––––    סא, בסא, בסא, בסא, ב .30

ָנה             ִמׁשְ

ִדיׁש ְוָהיּו  ְדִליק ֶאת ַהּגָ ִלים ְוָדְלקּו,  ּבוֹ ַהּמַ   ּכֵ
י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ

תֹוכֹו,  ּבְ ֶ ם ַמה ׁשּ ּלֵ   ְמׁשַ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

עֹוִריןֵא  ל ׂשְ ין אֹו ׁשֶ ל ִחטִּ ִדיׁש ׁשֶ א ּגָ ם ֶאּלָ ּלֵ    .ינֹו ְמׁשַ
  

ַרף ִעּמֹו  פּות לֹו, ְוֶעֶבד ָסמּוְך לֹו ְוִנׂשְ ִדי ּכָ יב.  -ָהָיה ּגְ   ַחּיָ
פּות לוֹ  ַרף ִעּמֹו , ֶעֶבד ּכָ טּור –ּוְגִדי ָסמּוְך לֹו ְוִנׂשְ    .ּפָ

  

יְל  ֲחָכִמיםּומֹוִדים  ַמְד  ְיהּוָדה ַרּבִ יָרהּבְ תֹוָכּה,  -  ִליק ֶאת ַהּבִ ּבְ ֶ ל ַמה ׁשּ ם ּכָ ּלֵ הּוא ְמׁשַ   ׁשֶ
נֵ  ֶרְך ּבְ ן ּדֶ ּכֵ יםׁשֶ תִּ ּבָ יַח ּבַ   .  י ָאָדם ְלַהּנִ

   
ָמָרא             ּגְ

ֲהָנאָאַמר    : ַרב ּכָ
ל ֲחֵבירֹו,  תֹוְך ׁשֶ ּלֹו ְוָהְלָכה ְוָאְכָלה ּבְ תֹוְך ׁשֶ ַמְדִליק ּבְ   ַמֲחלֹוֶקת ּבְ

יּדְ  ֵאׁש, ְיהּוָד  ַרּבִ ְזֵקי ָטמּון ּבָ יב ַאּנִ   ה ְמַחּיֵ
ְטִרי,  ַנן ּפָ   ְוַרּבָ

ל ֲחֵבירֹו  תֹוְך ׁשֶ ַמְדִליק ּבְ תֹוכֹו.  - ֲאָבל ּבְ ּבְ ֶ ל ַמה ׁשּ ם ּכָ ּלֵ ְבֵרי ַהּכל, ְמׁשַ   ּדִ
  

  : ָרָבאָאַמר ֵליּה 
ָתֵני ֵסיָפא    :ִאי ָהִכי, ַאּדְ

יְל  ֲחָכִמיםמֹוִדים " ַמְדִליק  ְיהּוָדה ַרּבִ יָרה ּבְ תֹוָכּה,  - ֶאת ַהּבִ ּבְ ֶ ל ַמה ׁשּ ם ּכָ ּלֵ ׁשַ ּמְ   ׁשֶ
ים תִּ ּבָ יַח ּבַ ֵני ָאָדם ְלַהּנִ ֶרְך ּבְ ן ּדֶ ּכֵ    ."ׁשֶ

ִדיָדּה ,   ִלְפלֹוג ְוִליְתֵני ּבְ
ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ ל ֲחֵבירֹו,  :ּבַ תֹוְך ׁשֶ ּלֹו ְוָהְלָכה ְוָאְכָלה ּבְ תֹוְך ׁשֶ ַמְדִליק ּבְ   ּבְ

ל ֲחֵבירֹו ֲאָבל ַמְד  תֹוְך ׁשֶ תֹוכֹו!  -ִליק ּבְ ָהָיה ּבְ ֶ ל ַמה ׁשּ ם ּכָ ּלֵ ְבֵרי ַהּכל ְמׁשַ   ּדִ
  

א    ,ֶאּלָ
  : ָרָבאָאַמר 

ִליִגי,  י ּפְ ַתְרּתֵ   ּבְ
ל ֲחֵבירֹו,  תֹוְך ׁשֶ ּלֹו ְוָהְלָכה ְוָאְכָלה ּבְ תֹוְך ׁשֶ ַמְדִליק ּבְ ִליִגי ּבְ   ּפְ

יּדְ  יב  ַרּבִ ֵאׁש,  ָטמּוןַא ְיהּוָדה ְמַחּיֵ   ּבָ
יב ַנן ָסְבִרי לֹא ִמַחּיַ    .ְוַרּבָ

ל ֲחֵבירֹו,  ׁשֶ ַמְדִליק ּבְ   ּוְפִליִגי ַנִמי ּבְ
יּדְ  תֹוכֹו, ַוֲאִפיּלּו ַאְרָנֵקי,  ַרּבִ ּבְ ֶ ל ַמה ׁשּ ם ּכָ ּלֵ   ְיהּוָדה ָסַבר: ְמׁשַ

ַנן ָסְבִרי גֹון מֹוִר  :ְוַרּבָ ִדיׁש, ּכְ ּגָ ן ְלַהְטִמין ּבַ ְרּכָ ּדַ ִלים ׁשֶ ם, ּדִ הּוא  - יִגין ּוְכֵלי ָבָקר ּכֵ ּלֵ   ְמׁשַ
ִדיׁש       ּגָ ן ְלַהְטִמין ּבַ ְרּכָ ֵאין ּדַ ִלים ׁשֶ ם.  - ּכֵ ּלֵ   לֹא ְמׁשַ

  
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ִלים ְוָדְלקּו, " ִדיׁש ְוָהיּו ּבֹו ּכֵ ְדִליק ֶאת ַהּגָ   ַהּמַ
י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ

ּלֵ  תֹוכוֹ ְמׁשַ ָהָיה ּבְ ֶ ל ַמה ׁשּ    .ם ּכָ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ם ּלֵ עֹוִרין.  ,ֵאינֹו ְמׁשַ ל ׂשְ ִדיׁש ׁשֶ ין אֹו ּגָ ל ִחטִּ ִדיׁש ׁשֶ א ּגָ   ֶאּלָ
בּוָאה. ִאיּלּו הּוא ָמֵלא תְּ ִלים ּכְ     ְורֹוִאין ְמקֹום ּכֵ

תֹוךְ    סב,א ּלֹו ְוָהְלָכה ְוָדְלָקה ּבְ תֹוְך ׁשֶ ַמְדִליק ּבְ ָבִרים ֲאמּוִרים ּבְ ה ּדְ ּמֶ ל ֲחֵבירֹו,  ּבַ   ׁשֶ
ל ֲחֵבירֹו  תֹוְך ׁשֶ ְבֵרי ַהּכֹ( –ֲאָבל ַמְדִליק ּבְ תֹוכֹו.  )לּדִ ָהָיה ּבְ ֶ ל ַמה ׁשּ ם ּכָ ּלֵ   ְמׁשַ

יּומֹוֶדה     :ֲחָכִמיםַל  ְיהּוָדה ַרּבִ
יׁש ְוִהְטִמין  ִדיׁש, ְוִהְגּדִ יׁש ּגָ ִאיל ָמקֹום ַלֲחֵבירֹו ְלַהְגּדִ ַמׁשְ    –ּבְ

ם ֶאּלָ  ּלֵ ֵאין ְמׁשַ ְלַבד. ׁשֶ ֵמי ָגִדיׁש ּבִ   א ּדְ

  רש"י
  מתני' 

אלא גדיש של חטין או גדיש 
. אם חטין חטין אם של שעורין

   שעורין שעורין:
. על היה גדי כפות לו כו' חייב

הגדי דבעלי חיים נמי אתרבו 
מאו הקמה ומשום דקם ליה 
בדרבה מיניה ליכא למפטריה 
דאינו חייב מיתה על העבד 
דהואיל ואינו כפות היה לו 

ברוח ופטור עליו ממיתה ל
ומתשלומים אבל היה עבד כפות 
לו פטור אפילו על הגדי ועל 
הגדיש דחייב מיתה על העבד 
דכתיב נקם ינקם (שמות כא) 
וקם ליה בדרבה מיניה ואפי' לא 
התרו בו שאינו נהרג הא קי''ל 
(כתובות ד' לד:) דחייבי מיתות 
שוגגין פטורין ובגדי לא שני לן 

כפות ואיידי  בין כפות לשאינו
דנקט בעבד נקט בגדי ואיכא 
דאמרי בגדי נמי דוקא נקט 
סמוך פטור דהיה לו לברוח 
והכי קאמר היה עבד כפות לו 
או גדי סמוך לו פטור ואע''ג 
דפשיט בשילהי פ' שני (כז.) 
שורו כממונו דאם הניח גחלת 
עליו ונשרף חייב התם הוא 
דהניח על גבי שור דלא היה לו 

ל הכא היה לו לשור ליטול אב
   לברוח:

  
  גמ' 

. אין לו רשות בתוך של חבירו
   והוי כמאבד בידים:

. בתוך של במדליק את הבירה
חבירו הוא ואפ''ה יהיב טעם 
משום דדרך בני אדם להניח 

   כלים בבתים אבל גדיש לא:
. בגדיש ולשמעינן אע''פ בדידה

שאין דרך להטמין בו חייב 
הואיל והדליק לתוך של חבירו 

   ש בירה:וכ''
בתרתי פליגי [פליגי] במדליק 

. ופטרי רבנן בתוך שלו כו'
אפילו כלים שדרכן להטמין 
בגדיש דהא גזירת הכתוב הוא 

יהודה ְוַרִּבי דטמון באש פטור 
מחייב אטמון ובכלים ל''ש 
אותן שאין דרכן להטמין ול''ש 

   אותן שדרכן להטמין:
   . מגדל גדול:בבירה

ובהן . קרשים [נקובים] מוריגין
יתידות ודשין בהן את 

  התבואה: 
. רבא ד''ה משלם מה שבתוכו

מתרץ לה לטעמיה בכלים 
   שדרכן להטמין בגדיש:

. אם הבעירו בעל אלא דמי גדיש
השדה דלא קביל עליה אלא 

  נטירותא דגדיש:
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ין יׁש ִחטִּ עֹוִרין,  ,ְלַהְגּדִ יׁש ׂשְ   ְוִהְגּדִ
עֹוִרין ין.  ,ׂשְ יׁש ִחטִּ   ְוִהְגּדִ

ין עֹוִרין,  ,ִחטִּ ׂשְ ן ּבִ   ְוִחיּפָ
עֹוִרין ים  ,ׂשְ ִחטִּ ן ּבְ    –ְוִחיּפָ

ם ֶא  ּלֵ ֵאינֹו ְמׁשַ ְלַבדׁשֶ עֹוִרין ּבִ ֵמי ׂשְ א ּדְ   . ּלָ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ֶסף הּוא",  ל ּכֶ ֲהִרי ּבֹו ׁשֶ ה ְוָאַמר ָלּה "ִהּזָ ָ יַנר ָזָהב ְלִאׁשּ   ַהּנֹוֵתן ּדִ

יָקתֹו  יַנר ָזָהב,  -ִהּזִ ֶמת ּדִ ּלֶ   ְמׁשַ
יּה.  ְקּתֵ ַאּזַ יּה ּדְ ּבֵ ָאַמר ָלּה: ַמאי ֲהָוה ֵליְך ּגַ ּום ּדְ   ִמׁשּ

ָעה ּבֹו  ׁשְ ֶסף,  - ּפָ ל ּכֶ ֶמת ׁשֶ ּלֶ   ְמׁשַ
ָאְמָרה ֵליּה: יִלי ָעַלי.  ּדְ ַדֲהָבא לֹא ַקּבִ יִלי ָעַלי, ְנִטירּוָתא ּדְ א ַקּבִ ַכְסּפָ   ְנִטירּוָתא ּדְ

  
ַכיָאַמר ֵליּה  ילְ  ַרב ָמְרּדְ   : ַרב ַאׁשִ

   ,ָרָבא ַמְתִניתּו ָלּה ְד ַאּתּון ּבִ 
יָטא ָלן:  ׁשִ ְתִניָתא ּפְ   ֲאַנן ִמּמַ

עֹוִרין ְוִחיּפָ " עֹוִרין, ׂשְ ׂשְ ן ּבִ ין ְוִחיּפָ ין ִחטִּ ִחטִּ ְלַבד -ן ּבְ עֹוִרין ּבִ ֵמי ׂשְ א ּדְ ם ֶאּלָ ּלֵ   . "ֵאינֹו ְמׁשַ
יִלי ָעַלי,  ֲעֵרי ַקּבִ ׂשָ   ַאְלָמא ָאַמר ֵליּה: ְנִטירּוָתא ּדְ

יִלי ָעַלי.   ַדֲהָבא לֹא ַקּבִ   ָהָכא ַנִמי ָאְמָרה ֵליּה: ְנִטירּוָתא ּדְ
   

  
  
  

  רש"י
. אע''פ חטין וחיפן בשעורים

שנותן לו רשות לחטין אינו 
משלם אלא שעורין דאמר ליה 

תי אלא שעורין לפיכך לא ראי
   לא נזהרתי בהן כל כך:

. מאי הוה ליך גביה דאזקתיה
בידים ששרפתו או שהשלכתו 
לים ולא דמי למשאיל מקום 
לחבירו להגדיש שעורין והגדיש 
חטים דאמרן לעיל אינו משלם 
אלא דמי שעורין דמבעיר לא 
מזיק בידים הוא אלא פושע 
כדכתיב כי תצא אש מעצמה 

   מפי המורה:
. לא שמרתו כדרך עה בופש

   השומרים ואבד:
. משמיה [בדרבא] מתניתו לה

   דרבא אמריתו לה:
. נותן לו שעורין וחיפן בחטין

רשות להגדיש שעורין ולא 
   חטין:
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  : ַרבָאַמר 

ָתא לְ  ַמִעית ִמיּלְ   ְולֹא ָיַדְעָנא ַמאי ִהיא.  ְיהּוָדה יַרּבִ ׁשְ
  

מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ
ִמיַע ֵליּה?  א ַמאי ׁשְ   ְוָלא ָיַדע ַאּבָ

ילְ  ֵאׁש ּדִ ְיהּוָדה  ַרּבִ יב ַעל ִנְזֵקי ָטמּון ּבָ ַנת ִנְגָזל'ָעׂשּו  ,ְמַחּיֵ ּקָ וֹ  'ּתַ ִאׁשּ   .ּבְ
  
  

ֵעי    : ַאֵמיָמרּבָ
ַנת ִנְגָזל'ָעׂשּו  ּקָ ָמסֹור, 'ּתַ   אֹו לֹא?  ּבְ

  
ָאַמר ַמאן ּדְ א ּדְ יּבָ ַגְרֵמי  :ַאּלִ יָנא ּדְ ְייִניַנן ּדִ ֵעי ְלךָ  -ָלא ּדָ ּבָ ְייִניַנן. ּדְ  ,לֹא ּתִ   ָמסֹורֹות ַנִמי ָלא ּדָ

ָאַמר ַמאן ּדְ א ּדְ יּבָ ֵעי ְלָך ַאּלִ ּבָ י ּתִ א ּכִ ַגְרֵמי  :ֶאּלָ יָנא ּדְ ְייִניַנן ּדִ    –ּדָ
ַנת ִנְגָזל ּבְ  ּקָ ֵקילָעׂשּו ּתַ ע ְוׁשָ ּבַ ּתַ ִמׁשְ   אֹו לֹא?  ,ָמסֹור, ּדְ

  
יקוּ    .ּתֵ

  
  

ְבָרא ּדְ  ַחְבֵריּה ָב ַההּוא ּגַ א ּדְ ְכַסְפּתָ ַנֲהָרא ,ַטׁש ּבִ ְדֵייּה ּבְ    .ׁשַ
ּה.  ַגּוָ   ֲאָתא ָמֵריּה ְוָאַמר: ָהִכי ְוָהִכי ֲהָוה ִלי ּבְ

יָיֵתיב  ְווָנא ַרב ַאׁשִ י ַהאי ּגַ יּה: ּכִ ין ּבֵ   ַמאי?  ְוָקא ְמַעּיֵ
  

ֵריּה לְ  ָרִביָנאָאַמר ֵליּה  ֵריּה , ְוָאְמִרי ָלּה ָרָבאּדְ  ַרב ַאָחא ּבְ ילְ  ָרָבאּדְ ַרב ַאָחא ּבְ   : ַרב ַאׁשִ
   ?ָלאו ַהְיינּו ַמְתִניִתין

ְתַנן    :ּדִ
יְל  ֲחָכִמיםּומֹוִדים "    :ְיהּוָדה ַרּבִ

יָרה  ַמְדִליק ֶאת ַהּבִ ּבְ  -ּבְ ֶ ל ַמה ׁשּ ם ּכָ ּלֵ ׁשַ ּמְ   תֹוכֹו, ׁשֶ
ים תִּ ּבָ יַח ּבַ ֵני ָאָדם ְלַהּנִ ֶרְך ּבְ ן ּדֶ ּכֵ   . "ׁשֶ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ָקא ָטֵעין זּוֵזי    ָהָכא ַנִמי.  - ִאי ּדְ
ִניָתא :186ָהָכא ָקא ָטֵעין ַמְרּגָ    .ּדְ

  ַמאי? 
א, אֹו לֹא?  ְכַסְפּתָ ִניָתא ּבִ י ַמְרּגָ   ִמי ַמְנִחי ֱאיָנׁשֵ

  
יקוּ     .ּתֵ

  
  

ילְ  יָמרַרב יֵ ָאַמר ֵליּה    : ַרב ַאׁשִ
יָרה ּבִ א ּבַ ַכְסּפָ ָסא ּדְ   ַמאי?  - ָטֵעין ּכָ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ַכְסּפָ  ָסא ּדְ ִאית ֵליּה ּכָ    .אָחֵזיָנא ִאי ִאיִניׁש ֲאִמיד הּוא ּדְ
ֵקיל.  ע ְוׁשָ ּבַ ּתַ יּה ִמׁשְ ּבֵ י ּגַ ַמְפְקִדי ֱאיָנׁשֵ   ִאי ַנִמי ִאיִניׁש ְמֵהיְמָנא הּוא ּדְ

ִמיֵניּה.  - ְוִאי לֹא  ל ּכְ   ָלאו ּכָ
  
  

                                                           
186
ַמאי ָעְסִקיַנן"רסת הדפוס: ע"פ מסורת הש"ס. גי    ".ּבְ

  רש"י
. יהודה ַרִּבישמעית מילתא ל

   יהודה דמתני': ַרִּביאליבא ד
. כי היכי עשו תקנת נגזל באשו

דתקנו רבנן לנגזל לישבע כמה 
ו ויטול דתנן במסכת גזל

שבועות (דף מד:) אלו נשבעין 
ונוטלין השכיר והנגזל כך תקנו 

   באשו שישבע מה הטמין ויטול:
אליבא דמ''ד לא דיינינן דינא 

. בפרק הגוזל ומאכיל דגרמי
   (לקמן דף קיז:):

. ארגז שמניחין בו בכספתא
   כספים:

. עשיר שאומדין אותו אמיד
  לכלי כסף: 
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ֵריּה ָאַמר ֵליּה  א ּבְ ילְ  ַרב ָאְוָיאּדְ ַרב ַאּדָ   : ַרב ַאׁשִ

ְזָלן ְלַחְמָסן?  ין ּגַ   ַמה ּבֵ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ֵמי - ַחְמָסן     ,ָיֵהיב ּדָ

ְזָלן  ֵמי -ּגַ    .ָלא ָיֵהיב ּדָ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ֵמי    !ַחְמָסן ָקֵרית ֵליּה? ,ִאי ָיֵהיב ּדָ

לּוהַּ ַרב הּוָנאְוָהָאַמר  ין  ,: ּתָ    !ְזִביֵניּה ְזִביֵני - ְוַזּבֵ
  

ָיא    ,ָלא ַקׁשְ
  , 'רֹוֶצה ֲאִני'ָאַמר ּדְ  - ָהא 
  .  'רֹוֶצה ֲאִני'לֹא ָאַמר ּדְ ָהא 
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ָנה             ִמׁשְ

יק    סב,ב יׁש ְוִהּזִ טִּ ַחת ַהּפַ ָצא ִמתַּ ּיָ ץ ׁשֶ יב.  - ּגֵ   ַחּיָ
ָהָיה ָטעוּ  ָמל ׁשֶ ים, ּגָ ְרׁשּות ָהַרּבִ ן ְוָעַבר ּבִ תָּ ׁשְ   ן ּפִ

נֹו ְלתֹוְך ֶהָחנּות תָּ ׁשְ יָרה  ,ְוִנְכַנס ּפִ ל ֶחְנָוִני, ְוִהְדִליק ֶאת ַהּבִ ֵנרֹו ׁשֶ יב.  - ְוָדְלקּו ּבְ ָמל ַחּיָ ַעל ּגָ   ּבַ
חּוץ  יַח ֶחְנָוִני ֵנרֹו ִמּבַ יב.  -ִהּנִ   ַהֶחְנָוִני ַחּיָ

י   אֹוֵמר:  ְיהּוָדה ַרּבִ
ה  ֵנר ֲחנּוּכָ טּור –ּבְ   .  ּפָ

   
ָמָרא             ּגְ

ֵמיּה  ָרִביָנאָאַמר  ְ   : ָרָבאּדְ ִמׁשּ
ּה  ַמע ִמיּנָ יִמּדְ ׁשְ    :ְיהּוָדה ַרּבִ

ָרה תֹוְך ֲעׂשָ יָחּה ּבְ ה ִמְצָוה ְלַהּנִ    .ֵנר ֲחנּוּכָ
ךְ  ְעּתָ ִאי ָסְלָקא ּדַ ָרה :ּדְ אי ָאַמר  - ְלַמְעָלה ֵמֲעׂשָ יַאּמַ טּורנֵ "ְיהּוָדה  ַרּבִ ה ּפָ   ? "ר ֲחנּוּכָ

ָמל ְורֹוְכבֹו!    ֵליָמא ֵליּה: ֲהָוה ֵליּה ְלַאּנּוָחּה ְלַמְעָלה ִמּגָ
א ָלאו ּה  ,ֶאּלָ ַמע ִמיּנָ    :ׁשְ

ָרה ִמְצָוה תֹוְך ֲעׂשָ יָחּה ּבְ   !ְלַהּנִ
  

  ָאְמִרי: 
   !לֹא

ָרה :ְלעֹוָלם ֵאיָמא ְלךָ     .ֲאִפיּלּו ְלַמְעָלה ֵמֲעׂשָ
 : ָמל ְורֹוְכבוֹ ִא "ַמאי ָאְמַרּתְ ֵעי ָלְך ְלַאּנּוָחּה ְלַמְעָלה ִמּגָ   , "ּבָ

יָון    , ְבִמְצָוה ָקא ָעֵסיקּדִ ּכֵ
ַנן י ַהאי ָלא ַאְטַרחּוּה ַרּבָ    .ּכּוּלֵ

  
  

ֲהָנאָאַמר    : ַרב ּכָ
ַרׁש  ר ַמְניּוֵמיּדָ ֵמיּה  ַרב ָנָתן ּבַ ְ יּדְ ִמׁשּ ְנחּום ַרּבִ   : ּתַ

יָחּה ְלַמ  ִהּנִ ה ׁשֶ ה ֵנר ֲחנּוּכָ ִרים ַאּמָ סּוָלה –ְעָלה ֵמֶעׂשְ    ,ּפְ
ה ּוְכָמבֹוי סּוּכָ      .ּכְ

  
  
  
  

        הדרן עלך הכונסהדרן עלך הכונסהדרן עלך הכונסהדרן עלך הכונס
  

  רש"י

  ני' מת
   . אשטנציי''ל:גץ
  

  גמ' 
. לא חזו למעלה מעשרים אמה

לה אינשי ולא מפרסם ניסא 
  ואנן לפרסומי ניסא בעינן: 

  


